
AANMELDINGSFORMULIER 
SCHOOLJAAR 2023-2024

Voornamen (voluit):

Straat + nummer:

Gegevens van de leerling:
Achternaam: Roepnaam:

M/V/O: 

Postcode:

Woonplaats:

Mobielnr. leerling:    

Geboortedatum:

Burgerservicenummer:

Huisarts/praktijk:

Laatste school:

Telefoonnr. thuis:

Datum in Nederland:

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Telefoonnr. huisarts:

Eventuele (medische)
bijzonderheden:

Klas 1 vmbo kader / basis

Locatie Raamsdonksveer Locatie Made

Betreft een verzoek om toelating tot:

Klas 1 vmbo basis Klas 1 vmbo theoretisch / gemengd / kader
Klas 1 havo / vmbo

Klas 1 vwo / havo
Klas 1 vwo

Toelichting indien ouder/verzorger 2 niet ingevuld is; graag noteren tweede contactnummer in geval van nood:

Post ontvangst gaat via ouder/verzorger 1 Burgelijke staat ouders/verzorgers:

Gegevens ouder(s)/verzorger(s):

Relatie tot kind:

Achternaam: 

Voorletter(s):

Straat + nummer:

Postcode:

Ouder/verzorger 1*

Mobiel nummer:

Telefoonnr. werk:

E-mailadres:

Relatie tot kind:

Achternaam: 

Voorletter(s):

Straat + nummer:

Postcode:

Mobiel nummer:

Telefoonnr. werk:

E-mailadres:

Ouder/verzorger 2*



1. Verwacht u speciale ondersteuning nodig te hebben vanuit school voor uw zoon/dochter?*  

Extra ondersteuning
Ja /Nee

Zo ja, welke:

2. Is er sprake van leerachterstand?*  Ja /Nee

Zo ja, op welk gebied en hoeveel?:

3. Zijn er documenten met richtlijnen  
    voor school of rapportages om de  
    juiste ondersteuning te kunnen  
    bieden?*

Ja /Nee

*Zo ja, graag (een kopie) aanleveren bij de aanmelding.

De volgende gegevens worden ingevuld door het Dongemond college!
Ter controle: 
  
 Aanmeldformulier (volledig ingevuld en ondertekend)
 Identiteit gecontroleerd (geslacht, geboortedatum, BSN, officiële voornamen en achternaarm)
 PDF van het overstapdossier ja / nee
 Adviesformulier BS 
 
Onderstaand graag omcirkelen wat van toepassing is:
 Drempelonderzoek ja / nee  Indien ja, ingeleverd  ja / nee
 Lwoo   ja / nee  Indien ja, ingeleverd  ja / nee 
  Dyslexieverklaring  ja / nee   Indien ja, ingeleverd  ja / nee 
 Leerling gedoubleerd  ja  /nee  Indien ja, in leerjaar: 
 
Alleen invullen bij schriftelijke bevestiging (OKR of adviesformulier BS):  
Advies BS:              (NB. Bij PRO advies, doorverwijzen naar teamleider) 
Diploma perspectief: 
Plaatsingswens ouder(s)/verzorger(s):
 
Bijzonderheden die tijdens het gesprek naar voren zijn gebracht:

Gesprek is gevoerd door:              

Datum ondertekening: 

Handtekening ouder/verzorger:    Handtekening leerling:

Door dit formulier te ondertekenen verklaren ouder(s)/verzorger(s) en leerling dat zij alles naar waarheid ingevuld en 
overlegd hebben en onderschrijven actief mee te werken aan zorg en veiligheid op school, bijvoorbeeld door naleving 
van het schoolregelement en afspraken die vermeld staan op onze website.

Datum ondertekening: 

Handtekening ouder/verzorger 1*:   Handtekening ouder/verzorger 2*:    Handtekening leerling:

* Ouder(s)/verzorger(s) geven door ondertekening van dit formulier toestemming voor (digitale) overdracht van alle
relevante gegevens en documentatie.


