
       

       
In te vullen door de school 
 

Datum inlevering formulier:                         Ingenomen door: 

Aanmelding voor : 
 

Fase : 
 
Zij-instroom : 

Definitief  geplaatst in :   
  
Fase  : 
 
Zij-instroom : 

 
 
 
      Pasfoto 
 

 

 
 
 

 

AANMELDINGSFORMULIER HET ATRIUM SCHOOLJAAR 2018-2019 

Persoonsgegevens van de leerling(e) 

Achternaam  

Voorvoegsel  

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam  

Geslacht  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Burgerservicenummer   

Datum vestiging Nederland (leerling)*  

Nationaliteit 1  

Nationaliteit 2  

Voertaal thuis  

 

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoonnummer thuis  

Mobiel tel.nummer leerling  

 

*indien van toepassing 

 



Aantal kinderen in gezin  

Plaats van de leerling in het gezin 1e   2e   3e   4e   5e   6e  kind 

 

 

 

Persoonsgegevens moeder/verzorgster 

Achternaam  

Voorvoegsel  

Voorletters  

Adres (indien afwijkend v.d. leerling)  

Postcode en Woonplaats  

Burgerservicenummer  

Mobielnummer  

Telefoonnummer werk  

Factuuradres (indien afwijkend)  

IBAN  

E-mailadres moeder/ verzorgster  

 
 
 
 

Persoonsgegevens vader/verzorger 

Achternaam   

Voorvoegsel  

Voorletters  

Adres (indien afwijkend v.d. leerling)  

Postcode en Woonplaats  

Burgerservicenummer  

Mobielnummer  

Telefoonnummer werk  

Factuuradres (indien afwijkend)  

IBAN  

E-mailadres vader / verzorger  

  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegevens afleverende school / verleden 

Afleverende school  

Contactpersoon/werkdagen docent  

Adres + plaats  

Telefoonnummer  

Email docent  

Laatst genoten onderwijs Basisonderwijs       /    voortgezet onderwijs 

Is de leerling al eens blijven zitten JA   /  NEE                   Zo ja, in welke klas/groep: 

Onderwijssoort (bij voortgezet onderwijs)  

Leerjaar  

Citoscore (of vervangende test)  

Advies basisschool  

 
 

Aantal jaren onderwijs buitenland  

Aantal jaren basisonderwijs Nederland  

Aantal jaren voortgezet onderwijs Nederland  

 
Overige gegevens betreffende de leerling 

Naam huisarts  

Telefoonnummer  

Draagt de leerling een bril/lenzen   JA  /  NEE 

Hoe is het gehoor van de leerling  GOED  / MINDER  / SLECHT 

Heeft de leerling zwemdiploma’s  JA  / NEE      Indien JA, welke: 

 
Opmerkingen m.b.t. de gezondheid van de leerling: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Heeft de leerling broers, zussen of andere familieleden op Het Atrium? : 
 
Naam kind: ________________________________ relatie:___________  
 
Naam kind: ________________________________ relatie:___________  
 
Zijn er nog overige bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw zoon/dochter op onze school, bijv. 
gezinsomstandigheden, woonsituatie. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
  



 

1.Gebruik foto’s en filmmateriaal 

In verband met de privacy van uw zoon/ dochter vragen wij uw toestemming om foto’s en/ of filmmateriaal te maken welke 
gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden ter promotie van Het Atrium. Door ondertekening van dit formulier 
verleent u de school toestemming. 

2.Leerlingstatuut en schoolregels 

Op Het Atrium gaan we serieus om met de in het Leerlingenstatuut vastgestelde regels. Deze regels worden in overleg met 
de Medezeggenschapsraad bepaald. Bovendien vinden we het belangrijk dat leerlingen zich houden aan de regels en 
omgangsvormen die op Het Atrium zijn vastgesteld. Leerlingenstatuut en schoolregels zijn gepubliceerd op de website van de 
school. Ondergetekende verklaart dat zijn/haar zoon/dochter zich aan de daarin gestelde regels zal houden. 

3.Sport & Bewegen 

Tijdens de Sport en Bewegen lessen is het dragen van veilige en passende sportkleding verplicht. Onder passende kleding 
wordt verstaan: een wit T-shirt met korte mouwen en een korte blauwe sportbroek.  

4.Ouderbijdragen 

Ouders ontvangen bij aanmelding informatie over de ouderbijdragen. Deze staan ook op onze website, zodat eventuele 
wijzigingen daar voor alle ouders te vinden zijn. We zullen u deze digitaal factureren.  

5.Toestemmingsverklaring i.v.m. begeleiding van de leerling 

In het kader van een adequate begeleiding van de leerling verklaart ondergetekende toestemming te verlenen tot het 
opvragen van informatie over de leerling bij de afleverende school en overige instanties en tot het afnemen van testen ten 
behoeve van het onderwijs. Deze toestemming betreft ook het toezenden van deze en nog door de school te verzamelen 
informatie aan het ICOZ ten behoeve van de aanvraag “Toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs” en aan de 
deskundigencommissie van het ICOZ. Uiteraard zullen de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte worden 
gesteld van de uitkomsten van de testen. Tevens wordt toestemming verleend tot opname van deze gegevens in het leerling-
dossier en, indien hiertoe aanleiding bestaat, tot bespreking van de leerling in het Zorg Advies Team.  
Ondergetekende is ervan op de hoogte dat het leerlingdossier gebruikt wordt bij leerlingbesprekingen en in geval van 
(her)plaatsing van de leerling. Dit alles vindt plaats conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Privacyreglement 
verwerking leerlingengegevens SSVOZ. 

 
 
 
 
Datum inlevering    _____________________     Handtekening ouder/verzorger _____________________ 
 
 

 


