
 

 

 

 

 

 

 

1 – Persoonsgegevens leerling 
 

BurgerServiceNummer: ______________________  

Roepnaam:  ____________________________________  

Voornamen (voluit) :  _____________________________  

 _____________________________________________  

Tussenvoegsel:  ________________________________  

Achternaam:  ___________________________________  

E-mailadres:  ___________________________________  

Geslacht:  M / V   (omcirkelen a.u.b.) 

Geboortedatum:  ________________________________  

Geboorteplaats:  ________________________________  

Geboorteland:  __________________________________  

1e Gesproken taal: _______ 2e Gesproken taal:  _______  

Nationaliteit 1: __________  Nationaliteit 2:  ___________  

2 – Woonadres 

Postcode: ________________ Huisnummer:  _________  

Straat:  ________________________________________  

Woonplaats:  ___________________________________  

Telefoon thuis:  _________________________________  

Telefoon geheim:  J / N   (omcirkelen a.u.b.) 

3 – Vooropleiding 

Naam basisschool:  ______________________________  

Plaats:  _______________________________________  

Volgt Nederlands onderwijs sinds groep:  _____________  

LWOO-indicatie:  J / N   (omcirkelen a.u.b.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Ouder 1 (tevens debiteur) 

Voorletters: _________ Tussenvoegsel:  _____________  

Achternaam:  ___________________________________  

Aanhef:  De heer / Mevrouw   (omcirkelen a.u.b.)       

Mobiel moeder:  ________________________________  

Mobiel vader:  __________________________________  

E-mailadres:  ___________________________________  

5 – Bij scheiding gegevens ouder 2  

(Alleen invullen bij ouderlijke macht) 

Voorletters: _________ Tussenvoegsel:  _____________  

Achternaam:  ___________________________________  

Aanhef:  De heer / Mevrouw   (omcirkelen a.u.b.) 

Postcode: _______________ Huisnummer:  __________  

Straat:  _______________________________________  

Woonplaats:  ___________________________________  

Post ontvangen :  J / N   (omcirkelen a.u.b.) 

Telefoon thuis:  _________________________________  

Telefoon geheim:  J / N   (omcirkelen a.u.b.) 

Mobiel:  _______________________________________  

E-mailadres:  ___________________________________  

Voor intern gebruik: 

 Leerlingnummer: 

Type begeleiding: 

1 ☐  2 ☐  3 ☐  

Begeleiding wordt uitgevoerd door: 

RT Vluchtheuvel AB Zorgcoördinator 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Besluit toelatingscommissie:  ____________________  

Naam:  _____________________________________  

Datum:  _____________________________________  

 

Aanmelding schooljaar 2020-2021 

 

☐ havo 4  

☐ andere opleiding, nl  __________________________  



 

 

 

 

6 – Gezinssituatie 

Aantal kinderen in het gezin:  ______________________  

Aantal kinderen (inclusief aangemeld kind) op de OMO 

Scholengroep Helmond (Carolus, Dr.-Knippenbergcollege, 

Praktijkschool Helmond, Vakcollege Helmond):  ________  

 

 

7 – Medische gegevens 

Gegevens over de gezondheid van het kind waar de school rekening mee moet houden. Vul ook medicijngebruik in wanneer van 

toepassing:  ____________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

8 – Overige informatie 

Noteer hier andere informatie die belangrijk is bij het functioneren op school. Denk aan uitdagingen met taal of rekenen, 

zelfvertrouwen, huiswerk, dyslexie, een aan autisme verwante stoornis of een concentratiestoornis:  _______________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________  

9 – Gegevens huidige opleiding 

Naam huidige school:  ____________________________________________________________________________________  

Huidige opleiding:  ___________________________________  Leerjaar:  ___________________________________________  

Contactpersoon huidige opleiding:  ______________________  Telefoon:  __________________________________________  

Huidig profiel en vakkenpakket:  ____________________________________________________________________________  

Gewenst profiel en vakkenpakket:  __________________________________________________________________________  

10 – Bescherming persoonsgegevens 

U heeft het recht te weten wat de school met uw persoonsgegevens doet. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en handelen naar 

de Nederlandse en Europese wetgeving. Op onze website kunt u meer informatie vinden over ons privacybeleid. Hoe wij omgaan 

met beeldmateriaal is een belangrijk onderdeel daarvan. Denk hierbij aan een foto op onze website. Tijdens de aanmelding op 

school ontvangt u meer informatie over ons privacybeleid en over het maken en verspreiden van beeldmateriaal. 

  

Extra informatie afwijkende gezinssituatie: 

 

 

 



 

 

 

 

 

11 – Ondertekening 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij de juiste gegevens te hebben verstrekt. U heeft alle informatie gegeven die van 

invloed kan zijn op de toelating van de leerling. Belangrijk, want alleen zo kan de school de meest optimale begeleiding en zorg 

bieden. Het achterhouden van relevante informatie kan leiden tot nietigverklaring van de toelating. Ten behoeve van een 

zorgvuldige overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs zal er een gesprek plaatsvinden tussen de groepsleerkracht 

van de basisschool en een medewerker van onze school. 

Naar waarheid ingevuld: 

 

Helmond, __________________________________ 2020 

 

Naam ouder: ____________________________________  Handtekening:  __________________________________________  

 

Naam inschrijver (medewerker Carolus Borromeus College):  __________________________________________________  

 


