
[LOGO verwijderd] 
     

 

Geachte mevrouw, meneer, 
 
 
U wilt een kind aanmelden voor [schoolnaam verwijderd] en dat betekent dat u gebruik moet 
maken van bijgevoegd aanmeldingsformulier.  
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact met ons opnemen via [tel.nr. verwijderd]  of per 
email via [e-mail adres verwijderd].  
 
Let op: uw formulier wordt alleen in behandeling genomen indien: 
- het is ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van het kind, 
- een kopie van de legitimatie van deze wettelijke vertegenwoordiger en het kind zijn 

bijgevoegd, 
- een kopie van een geldige toelaatbaarheidsverklaring is bijgevoegd. Mocht u niet 

beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring, neem dan even contact met ons op. 
 

 Het ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier kunt u opsturen naar: 
 
[Naam en adres van de school verwijderd] 

 
Na ontvangst nemen wij uw aanmelding zo snel mogelijk in behandeling en u ontvangt binnen 
een week een bevestiging per email. 
 
 
Bureau Plaatsing/Toeleiding 
[schoolnaam verwijderd] 
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Aanmeldingsformulier  [schoolnaam verwijderd] 

1. Gegevens van de leerling die wordt aangemeld Kopie ID leerling bijgevoegd:                                  
Heeft de leerling eerder op (een school van) [schoolnaam verwijderd]  gezeten: 

Ja / Nee  

Burgerservicenummer: ________________________________________________________ 

Voornamen: ________________________________________________________________ 

Roepnaam: _________________________________________________________________  

Achternaam leerling: _________________________________________________________ 

Geboortedatum: _________________________________________meisje /jongen  

Geboorteplaats en -land: ______________________________________________________ 

Nationaliteit: ________________________________________________________________ 

Adres: _____________________________________________________________________ 

Postcode: __________________________________________________________________ 

Telefoon : __________________________________________________________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________ 

De leerling woont thuis:  Ja / Nee , woont bij: _________________________________        
BOVO-nummer (bij overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs): ______________________ 

 2. Gegevens over toelaatbaarheid 
Is voor uw kind een Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven: Ja / Nee*  
Nummer: _______________________________     

Datum afgifte Toelaatbaarheidsverklaring: ______________ Geldig tot: ______________ 
* indien er nog geen Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven verzoeken  wij u de 

toestemmingsverklaring op bladzijde 3 volledig in te vullen. 
3. Ouders/wettelijke vertegenwoordigers 
Vader  Moeder 

Achternaam:____________________________ Achternaam:_________________________ 

Voornamen:____________________________  Voornamen: _________________________ 

Geboortedatum: ________________________ Geboortedatum: _____________________ 

Geboorteland: __________________________ 

Nationaliteit: ___________________________ 

Geboorteland: _______________________ 

Nationaliteit: ________________________ 
Adres :  _______________________________ Adres : _____________________________ 

Postcode: _____________________________ 

Plaats: ________________________________ 

Postcode: ___________________________ 

Plaats: _____________________________ 
Telefoon : _____________________________ Telefoon : __________________________ 

E-mail: ________________________________ 
Kopie ID bijgevoegd:   

E-mail: ______________________________ 
Kopie ID bijgevoegd:   
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Aanmeldingsformulier  [schoolnaam verwijderd] 

4. Gegevens laatst bezochte school  
Naam van de school: ___________________________  (evt.) locatie: __________________  
Adres :  ____________________________________________________________________ 
Postcode /Plaats: ____________________________________________________________ 
Contactpersoon: ____________________________________________________________ 

 

Telefoon : __________________________________________________________________ 
Soort school/type onderwijs:  PRO/LWOO/VMBO/HAVO/VWO/VSO  

 

Leerjaar + niveau: ___________________________________________________________  
Laatste lesdag:  __________________________________________________________ 
Datum uitschrijving: ______________________________________________________ 
 

   
   

Gevraagde klas en niveau:  
_________________________ 
Sector/profiel: 
 

 Plaatsing gevraagd per : 
____________________ 

Leerling zit nu thuis:  Ja  Nee  

 
Toestemmingsverklaring en ondertekening   
Ondergetekende(n), naam       , de wettelijke 
vertegenwoordiger(s)/ouder(s) van:       geboren op          , 
geeft tevens wel/niet (doorhalen hetgeen niet van toepassing is)toestemming om: 
1. gegevens betreffende het kind op te nemen in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem, 
en deze gegevens te raadplegen, te ordenen en aan te vullen. 
2. aan de commissie van begeleiding van [schoolnaam verwijderd]  gegevens op te vragen 
betreffende het kind bij het samenwerkingsverband dat de toelaatbaarheidsverklaring heeft 
afgegeven en/of de school van herkomst en/of externe instanties die bij het kind betrokken 
zijn, namelijk: ________________________________________________________________ 
 
         
Handtekening(en) aanmelder: 
 
 

datum: 

 

Leerlingen van 12 jaar of ouder tekenen mee: 
 
 

 
 

Indien er nog geen toelaatbaarheidsverklaring voor uw kind is afgegeven, of 
als deze niet meer geldig is, dient u de toestemmingsverklaring op pagina 3 in 
te vullen.
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Aanmeldingsformulier  [schoolnaam verwijderd] 

Toestemmingsformulier aanvraag toelaatbaarheidsverklaring 
 
Ondergetekende(n) verleent/verlenen hierbij toestemming aan bureau toeleiding van 
[schoolnaam verwijderd]  om de, voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring 
noodzakelijke, gegevens van:  
[voornaam en achternaam kind]: _______________________________________  
op te vragen, te verwerken, te administreren en zo nodig met andere betrokkenen te delen,  
zowel schriftelijk als in gesprekken.  

Het gaat daarbij om de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag van een 
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor plaatsing op [schoolnaam verwijderd]  (VSO).  

De toestemming geldt voor het opvragen van:   
Soort gegevens: Naam/instantie en contactgegevens 

schoolgegevens/SWV   

 

GGZ/medische gegevens  

 

JGZ/schoolarts/BJZ  

 

 

 

 

 

Toestemming verlenen:  

Naam ouder/verzorger 1  

Naam ouder/verzorger 2  

Naam leerling van 12 jaar of ouder  

Plaats: Datum: 

Handtekening (-en)  

Ouder/ verzorger 1 Leerling, indien 12 jaar of ouder 

 

Ouder/ verzorger 2  

 

 


	1. Gegevens van de leerling die wordt aangemeld Kopie ID leerling bijgevoegd:

