
 

 

Inschrijfformulier voor de brugklas van het            

VeenLanden College schooljaar 2017-2018 
 
 
Gegevens van de aangemelde leerling 
(Gegevens ouder(s)/verzorger(s) vermelden op de achterkant) 

 

Geslacht:   Man / Vrouw Roepnaam:                

Geb. datum: Achternaam: 

Burgerservicenr: (de school is wettelijk verplicht dit nummer aan inspectie op te geven.) 

Officiële voornaam/voornamen: 

Adres: Postcode en plaats: 

Telefoonnummer: Mobielnr. leerling: 

Geboorteplaats: Geboorteland: 

Nationaliteit: Religie:  

Naam + tel.nr. huisarts 

Leerling woont bij:   O ouders O Vader O Moeder O anders, nl 

Bij een gescheiden woonsituatie is ons uitgangspunt dat ouders elkaar informeren over 

schoolse zaken. Zie verder onze website: “protocol gescheiden ouders”. 

Indien de leerling niet in Nederland geboren is: In Nederland sinds: 
 
 

Op welke basisschool zit de leerling nu:  

Naam docent groep 8:          Tel.nr. basisschool: 

De leerlingen worden in principe op de dichtstbijzijnde locatie geplaatst. 

Leerlingen uit Wilnis en Waverveen worden in principe in Vinkeveen geplaatst. Heeft u 

argumenten om hiervan af te wijken, dan kunt u dit aangeven op grond van welke redenen. 

Indien mogelijk houden wij rekening met deze wens. 

 

 

Mijn zoon/dochter zou graag in de klas geplaatst willen worden bij:  

(indien mogelijk  houden we rekening met deze wens) 

1) van basisschool: 

2) van basisschool: 

 

 

Opgave sportklas of scienceklas  

󠄀   Ja, ik kies voor de sportklas 29 maart 2017 selectiemiddag voor de meisjes 

22 maart 2017 selectiemiddag voor de jongens 

󠄀   Ja, ik kies voor de  Science-klas  29 maart 2017 selectiemiddag 

󠄀   Geen van beide  

N.B.: je kunt niet voor beide activiteiten inschrijven!  

 

 

 󠄀󠄀 Ik wil mij opgeven voor de KED klas in Vinkeveen. 

 

 

 

Plaats voor 

recente 

pasfoto met 

naam  
van leerling 

op 

achterkant. 



 

 

 
Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) aangemelde leerling: 

Voorletters vader:                 Achternaam vader: 

Nationaliteit: Geboorteland: 

Beroep: Mobiel nr.: 

Voorletters moeder: Achternaam moeder: 

Nationaliteit: Geboorteland: 

Beroep: Mobiel nr.: 

Mailadres:                                                              De facturen voor de leerlingen 

worden alleen digitaal 

verzonden naar dit adres. IBAN nummer: 

Contactpersoon indien geen van de ouder(s)/verzorger(s) bereikbaar is: 

Naam: Telefoonnummer: 

Adres: O Vader / O Moeder (alleen invullen als dit afwijkt van het woonadres van de leerling) 

Adres: Postcode en plaats: 

Mailadres: 

 

Gezinssamenstelling:  Kinderen in dit gezin, Meisje(s):            Jongen(s): 

Kinderen uit uw gezin die al op onze school zitten of hebben gezeten graag hier aangeven: 

Naam: Locatie:                           klas: 

Naam: Locatie:                           klas: 

 

Zijn er ten aanzien van de gezinssituatie of leefsituatie bijzonderheden te vermelden die voor 

de school van belang kunnen zijn? 

 

Eventuele opmerkingen over gezondheid, bijvoorbeeld i.v.m. medicijngebruik. 

 

Is uw zoon/dochter in het verleden getest op leer- en/of gedragsstoornissen?  O ja  O nee  

Zo ja, wilt u dan een kopie van het rapport meesturen. 

 
Ondergetekende heeft de gevraagde gegevens naar waarheid ingevuld  
en gaat akkoord met het hier onderstaande. 

 

Datum aanmelding: 

 

 

Handtekening: 

 

  

- Tegelijk met dit formulier s.v.p. uittreksel basisregister of kopie paspoort/ID en het advies BO inleveren  

- Ik houd mij aan de PoVo-procedure en meld mijn kind uitsluitend aan op het VeenLanden College 

- Ik geef het VLC toestemming tot uitwisseling van relevante informatie over mijn kind met de school van herkomst 

- Ik geef de basisschool van mijn kind toestemming om de testuitslag van de eindtoets groep 8 aan het VLC te doen  toekomen. 

- Alle schoolpost wordt verstuurd naar het (hoofd)adres van de leerling. In principe wordt de post per mail verzonden naar het 

adres op de voorkant van het formulier. 

- Ouders gaan akkoord met een niet-wettelijk verplichte ouderbijdrage voor de niet-gesubsidieerde kosten.  Als u hier bezwaar 

tegen heeft, wilt u dat dan vóór 1 september 2017 schriftelijk aan de school bekend maken. 

- Van de aangemelde leerlingen wordt verwacht dat zij aan alle door de school georganiseerde (buitenschoolse) activiteiten 

meedoen. Mochten er zwaarwegende redenen zijn dat niet te doen, dient u bij aanmelding een schriftelijk verzoek bij de rector in 

te dienen. 

- Het VLC maakt geregeld film- en foto opnamen van (buiten)schoolse activiteiten en zet dat materiaal op de   website of op 

andere sociale media voor informatie- en promotiedoeleinden. Een afbeelding van uw kind zou op dat materiaal kunnen 

voorkomen. Indien u bezwaar heeft tegen eventuele plaatsing daarvan op de sociale media beheerd door school, kunt u dat 

kenbaar maken bij de rector van de school. 

- Ouders gaan akkoord met de extra kosten die de sportklas en het project science met zich meebrengen 
 


