
leerjaar 1  2022-2023

Aanmeldingsformulier

ID

codeblad

zwemdiploma

hoogbegaafd

handtekening

dyslexie

dyscalculie

AD(H)D

PDD-NOS

In te vullen door de schooladministratie:

datum aanmelding

inschrijfnummer

naam basisschool                   advies basisschool

plaatsing

leerlingnummer

In te vullen door de ouder/verzorger:

Wilt u hieronder de onderwijssoort aankruisen?

mavo/havo  havo/atheneum vwo (atheneum, gymnasium)

Gegevens van de leerling Graag met blauwe pen in blokletters invullen.

officiële achternaam m             v

voornamen voluit 

roepnaam

adres

postcode/woonplaats

mobiel leerling

geboorteplaats geboortedatum

geboorteland nationaliteit

in Nederland sinds datum BSN

Gegevens      ouder 1      verzorger 1  Gegevens      ouder 2      verzorger 2

achternaam                                                                             

voorletters                                                                                         m             v                                                                          m             v

adres                                                                              

postcode/woonplaats

telefoon privé

mobiel

telefoon zakelijk

e-mailadres

                                                                  

             



Bijlagen
U wordt verzocht dit aanmeldingsformulier te ondertekenen en toe te sturen aan onderstaand adres, tezamen met de volgende bijlagen:
• Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart van uw zoon/dochter. De school vernietigt de kopie zodra uw kind geregistreerd is.
• Het originele codeblad voorzien van een schoolstempel, handtekening van de directeur en handtekening van een ouder/verzorger. 

Indien de basisschool van uw zoon/dochter niet met een codeblad werkt, dient u het advies van de basisschool, de uitslag van de 
CITO-toets (originele exemplaren) of het onderwijskundig rapport mee te zenden.

• Officiële verklaringen betreffende AD(H)D, dyslexie of andere aandoeningen, met handtekening van de orthopedagoog of psycholoog.
• Een kopie van het hoogstbehaalde zwemdiploma.

Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken die op school gelden en vermeld staan in de schoolgids. 

In het geval dat er sprake is van een aanvraag voor een breedteondersteuningsverklaring (BOV) aanwijzing lwoo, geef ik toestemming 
voor het opsturen van deze aanvraag plus de benodigde bijlagen naar het Regsam/SWV Zoetermeer.

Plaats     Datum

Handtekening

Dit formulier (plus de benodigde bijlagen) moet uiterlijk 29 maart 2022 in ons bezit zijn.

leerjaar 1  2022-2023

Aanmeldingsformulier

Parkdreef 282 T 079 341 10 41          www.onc.nl

2724 EZ Zoetermeer       parkdreef@onc.unicoz.nl      

Chr. scholengemeenschap voor
mavo - havo - atheneum - gymnasium

Overige gegevens

leerling woont bij  ouders  afwisselend bij ouder 1 en ouder 2 (co-ouderschap)

 ouder 1  verzorger 1

 ouder 2  verzorger 2 

reeds kinderen op het ONC               ja                      nee  in klas   vestiging

naam huisarts      telefoon

bijzonderheden leerling bijvoorbeeld AD(H)D, dyslexie, diabetes 

Gegevens school van herkomst

naam school

adres      

postcode/woonplaats

telefoon

naam groepsleerkracht      e-mailadres

contactpersoon

gedoubleerd           ja             nee

zo ja: in groep basisschool      zo ja: in klas voortgezet onderwijs

Wensen met betrekking tot klassenindeling

Geeft u toestemming dat de school foto’s en filmmateriaal van uw kind gebruikt voor publicaties?

     ja             nee  Toestemming mag op ieder moment ingetrokken worden.


