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Naam laatst bezochte school: __________________________ Locatie: ___________________________ 

Adres   : ______________________________ Groep/klas: ________________________ 

Postcode + plaats : _________________________________________________________________ 

Telefoonnummer : _________________________________________________________________ 

Leerling/dossiercode :  

 

Aanmelding voor : leerjaar 1: MY learning   (advies basisschool:   basis kader   mavo*) 

(* omcirkel keuze)  leerjaar 2: MY learning   (advies basisschool:   basis kader   mavo*) 

    Leerjaar 3:  basis  kader  mavo* 

Leerjaar 4: basis  kader  mavo*   

 

Alleen invullen bij aanmelding voor leerjaar 2, 3 of 4:  

Naam basisschool : _________________________________________________________________ 

 

Achternaam leerling  : ____________________________________________ jongen / meisje 

Officiële voornamen  : ________________________________________________________________ 

Roepnaam   : ________________________________________________________________ 

Adres    : ________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats  : ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer thuis  : ________________________________________________________________ 

Eigen e-mailadres leerling* :  _______________________________________________________________ 

Burgerservicenummer  : ________________________________________________________________ 

Geboortedatum  : ________________________________________________________________ 

Geboorteland   : ________________________ Geboorteplaats: _________________________ 

Nationaliteit   : ________________________________________________________________ 

Godsdienst   : ________________________________________________________________ 

Huisarts   : _______________________ Telefoonnr. huisarts: ______________________ 

Indien van toepassing: 

Datum aankomst in Nederland  : __________________________________________________________ 

Aantal jaren onderwijs in Nederland : __________________________________________________________ 

 
Opmerkingen die van belang kunnen zijn voor de school / studie (bijv. medicijngebruik, ziekte of handicap, zoals 

slechtziend, slechthorend e.d. of familieomstandigheden): 

____________________________________________________________________________________ 

                                                Z.O.Z. 

 

                

Aanmeldingsformulier MY college 



 

Gezinssamenstelling  : vader – moeder – verzorger + ____zoons - ____dochters 

  Bovengenoemde leerling is het ___kind  

Bovengenoemde leerling woont bij: ______________________________________________________________ 

 

Ouder/verzorger 1  : vader / moeder / verzorger / anders, nl. ________________________________ 

Achternaam   : _________________________________________________________________ 

Officiële voornamen  : _________________________________________________________________ 

Roepnaam   : _________________________________________________________________ 

Adres    : _________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats  : _________________________________________________________________ 

E-mailadres   : _________________________________________________________________ 

Mobiel nummer  : _______________________  Nationaliteit :  __________________________ 

Geboortedatum  : _______________________ Geboorteland : __________________________ 

 

Ouder/verzorger 2  : vader / moeder / verzorger / anders, nl. ________________________________ 

Achternaam   : _________________________________________________________________ 

Officiële voornamen  : _________________________________________________________________ 

Roepnaam   : _________________________________________________________________ 

Adres    : _________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats  : _________________________________________________________________ 

E-mailadres   : _________________________________________________________________ 

Mobiel nummer  : _______________________  Nationaliteit :  __________________________ 

Geboortedatum  : _______________________ Geboorteland : __________________________ 

 

 
Akkoordverklaring: 
Door de aanmelding te bevestigen met uw handtekening, gaat u tevens akkoord met onderstaande punten: 
 
Dossiergegevens 
Dossiergegevens kunnen worden opgevraagd bij de CIZO/RVC, basisschool of andere instanties.  
 
School Ondersteunings Team(SOT) 
Op onze school willen we goede zorg verlenen aan onze leerlingen. Soms is naast de “gewone” hulp en ondersteuning naar inzicht van de school aanvullende 
begeleiding noodzakelijk die niet door de school zelf aangeboden kan worden. Dan schakelen we het zogenaamde SOT in en bespreken daar de zorgbehoefte en de 
noodzakelijke aanpak. In dit team zit een vertegenwoordiger van school, Schoolmaatschappelijk werk/Jeugdzorg, Leerplicht, CJG en BPO. U wordt uiteraard in 
kennis gesteld van en betrokken bij het plan van aanpak. 
 
Social Media  
MY college communiceert met ouders, leerlingen en belangstellenden o.a. via Facebook en de website over de verschillende schoolactiviteiten. Geregeld 
verschijnen hierop foto’s en/of filmpjes van schoolactiviteiten zonder dat hiervoor expliciet toestemming wordt gevraagd.  
 
* Het eigen e-mailadres van de leerling is noodzakelijk voor het toezenden van het wachtwoord aan de leerling om in te kunnen loggen in de schoolomgeving 
   aan het begin van het schooljaar. Dit in het kader van de nieuwe AVG-wetgeving. Meer informatie vindt u op onze website.  
 

Datum:     Handtekening ouder/verzorger: 
 
 
___________________________  ________________________________________________ 


