
GEGEvENS vAN DE LEERLING

Achternaam Roepnaam                                                                                                    �  m   �  v

Voornamen (voluit)

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer

Geboortedatum Geboorteplaats

Geboorteland Nationaliteit

Burgerservicenummer Woonachtig in Nederland sinds

LEERJAAR oPLEIDING 

�  1 �  mavoXL/havo
�  havo/vwo met technasium
�  havo/vwo zonder technasium
�  vwo/gymnasium met techasium
�  vwo/gymnasium zonder technasium

LEERJAAR oPLEIDING STRooM (alleen bij havo of vwo) + GYMNASIuM (optie alleen bij vwo)

�  2       �  3       
�  4       �  5       
�  6

�  mavo XL                   �  havo       
�  vwo                       

�  technasium  
�  gymnasium
�  gymnasium + technasium  

GEGEvENS vAN DE ouDER/vERZoRGER 1

Voorletters + achternaam                                                                                                                         �  m   �  v

Straat + huisnummer (indien afwijkend van leerling)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

GEGEvENS vAN DE ouDER/vERZoRGER 2

Voorletters + achternaam                                                                                                                         �  m   �  v

Straat + huisnummer (indien afwijkend van leerling)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer

E-mailadres

FACTuRATIE

Factuur op naam   �  ouder/verzorger 1   �  ouder/verzorger 2

NooDGEvALLEN

Contact opnemen met Telefoonnummer

AANMELDINGSFoRMuLIER schooljaar 20...... - 20......

Kruis één leerjaar, opleiding en eventueel een stroom met/zonder gymnasium aan



HuIDIGE BASISSCHooL (alleen invullen bij een keuze voor de 1e klas)

Naam school Telefoonnummer

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Groepsleerkracht/contactpersoon                                                                                                                         �  m   �  v

HANDTEKENING handtekening van gezaghebbende ouder(s) is noodzakelijk voor plaatsing

Datum Plaats

Handtekening 
ouder/verzorger 1

Handtekening 
ouder/verzorger 2

Handtekening 
leerling

HuIDIGE MIDDELBARE SCHooL (alleen invullen bij een overstap binnen het voortgezet onderwijs)

Naam school Telefoonnummer

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Contactpersoon                                                                                                                         �  m   �  v

Laatst gevolgde opleiding Klas

INDIEN MoGELIJK GRAAG PLAATSEN IN KLAS BIJ

Voor- en achternaam                                                                                                                         �  m   �  v

EXTRA ZoRG EN MEDISCHE/ovERIGE BIJZoNDERHEDEN

Voor de begeleiding van uw kind op school kan het van groot belang zijn, dat wij op de hoogte zijn van informatie die het functioneren van uw kind kan 
beïnvloeden. Die informatie kan te maken hebben met de gezondheidstoestand van de leerling, bijzonderheden in het gezin, extra zorg/begeleiding die  
de leerling nodig kan hebben, etc. Indien u van mening bent deze aspecten mondeling toe te moeten lichten, raden wij u aan contact op te nemen met  
de leiding van de betreffende vestiging/locatie.

LET oP! 
Een eventueel profielkeuzeformulier is verkrijgbaar via de admini- 
stratie en moet worden ingevuld. Zonder deze gegevens kunnen wij de 
inschrijving niet in behandeling nemen. Dit geldt alleen voor instroom 
leerjaar 3 en hoger.

Voor plaatsing in de eerste klas kunt u dit formulier afgeven aan de 
leerkracht van groep 8 van de basisschool. Voor hogere leerjaren kunt 
u dit formulier met bijlage opsturen naar:

‘T HooGHE LANDT 
T.a.v. leerlingadministratie
Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort

‘t Hooghe Landt maakt deel 
uit van het Meridiaan College.

komend schooljaar BRoER/ZuS oP DEZELFDE vESTIGING (indien van toepassing) 

Voor- en achternaam                                                                                �  m   �  v Leerjaar + niveau 

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u tevens dat:

• U kennis heeft genomen van de katholieke identiteit van de school.
• U akkoord gaat met de kosten die verbonden zijn aan het volgen van 

onderwijs aan onze school. Deze kosten worden vastgesteld in overleg met 
de oudervereniging en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

• U akkoord gaat met het afgeven door de school van herkomst van: 
onderwijskundig rapport, cito-rapportages, toets- of testgegevens voor 
de begeleiding van uw kind en/of extra facilitering.

De toestemmingsvragen voor wat betreft de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) kunnen in Magister worden ingevuld. 
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen per brief inloggegevens voor Magister.


