
     

Gegevens leerling (Wij vragen geen kopie identiteitsbewijs dus verzoeken wij u de gegevens in te vullen 

zoals deze vermeld staan op het identiteitsbewijs/paspoort.) 
Officiële achternaam  

Afwijkende achternaam  

Voorvoegsel  

Officiële voornamen  

Roepnaam  

Geslacht □ jongen □ meisje 

Burgerservicenummer           

Geboortedatum         -    -     

Geboorteplaats Geboorteland   

Nationaliteit  2e Nationaliteit   

In Nederland sinds   
Alleen als uw kind niet sinds de geboorte in Nederland verblijft.  

Straatnaam + huisnummer  

Postcode + woonplaats        

Telefoon thuis           

Mobiel (leerling) 0 6         

E-mail (leerling) *   

* Een e-mailadres is vereist voor het kunnen verstrekken van een account voor het leerlingportaal.  
Dit moet een uniek e-mailadres zijn, niet het e-mailadres van één van de ouders. 

Medische gegevens 
Huisartsenpraktijk  

Telefoon huisartsenpraktijk           

Naam huisarts  

Bijzonderheden (medisch, medicatie)  

Bent u in het bezit van 
psychologische en/of andersoortig 
relevante onderzoek verklaringen 
betreffende uw kind? 

□ Ja 

 

□ Nee 

□ Dyslexieverklaring + Verslag* 

□ Anders (bijv. ADHD, PDD-NOS)* 

 
 …………………………………………………………………….. 

* Van alle verklaringen/onderzoeksresultaten een kopie meesturen 

Gegevens ouders 
Achternaam + voorletters vader  

Nationaliteit vader  

Mobiel nummer vader 0 6         

E-mail vader *  

Achternaam + voorletters moeder  

Nationaliteit moeder  

Mobiel nummer moeder 0 6         

E-mail moeder *  

Leerling staat ingeschreven bij □ ouders □ vader □ moeder □ verzorger 

Co-ouderschap □ ja □ nee □ n.v.t. 

Afwijkend adres   (indien één van 
beide ouders op ander adres woont) 

 

Postcode + woonplaats        

* Wij vragen u minimaal één e-mailadres op te geven voor communicatiedoeleinden. Het e-mailadres is ook vereist voor het 
kunnen verstrekken van een account voor het ouderportaal. 

 

KWC 
Koningin Wilhelmina College  
 

AANMELDINGSFORMULIER INSTROOM 2017-2018 



 

 

School van herkomst 
Naam van de school  

Plaats  

Telefoon           

Naam contactpersoon/functie  

Welke klassen van welke schooltypen heeft de leerling na de basisschool doorlopen? 

Schooljaar 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Schooltype/ 
klas 

      

Plaatsing leerling 

De leerling kan geplaatst worden in: Afdeling: Klas/leerjaar: 

 

Extra keuze bij leerjaar 2: 

□ sport 1) 

□ tweetalig 

□ tweetalig en sport 1) 

1) Afhankelijk van de opleiding klas 2 wordt onderscheid gemaakt tussen: 
 Sportklasser: aangepaste lessentabel met meer sport 
 Extra sport: aantal extra sportactiviteiten in het jaar 

□ Tweede fase □ VMBO 

Gem. deel VWO: □ duits 
   □ frans  
   □ latijn 
   □ grieks 
 

□ Theoretisch (T) 

□ Kader (K) 

□ Basis (B) 

□ Leerwerktraject (LWT) 

Profiel: □ CM  □ EM  □ NG  □ NT 

 

 

Profielkeuzevak: 
 
 

Sectorkeuze:  

Keuze examenvak: 
 
 

Vakkenpakket: 

Dossiergegevens 

Met het ondertekenen van dit formulier verplicht u zich tot het ter beschikking stellen van alle 
relevante gegevens voor de begeleiding van uw zoon/dochter: 

 Alle relevante dossiergegevens over uw kind door te laten sturen van de huidige school. 
 Alle relevante gegevens voor de begeleiding van uw kind mee te sturen (incl. testuitslagen) 
 Alle relevante gegevens ten behoeve van de aanvrager voor leerwegondersteunend 

onderwijs door te sturen naar het Samenwerkingsverband Rivierenland (SWV Rivierenland) 
(Indien van toepassing). 
 

Alle door gegevens van uw zoon/dochter zullen worden verwerkt conform het privacyreglement 
verwerking leerlinggegevens PO en VO en vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens 
(artikel 8 en 9).  
Foto’s van uw kind mogen gebruikt worden voor wervingsdoeleinden     □ ja     □ nee 

 

Ondertekening 
Alle persoonsgegevens zijn ingevuld conform het identiteitsbewijs. 
 
 
Datum:  ………………………………… Handtekening: …………………………………  
       (vader/moeder/verzorger) 

 


