
 

 
Aanmeldingsformulier leerjaar 1  

schooljaar 2021-2022  

        

Leerlinggegevens: 
  

Gegevens ouders/verzorgers: 

Achternaam:   Leerling woont bij: ouders / moeder / vader / co-ouder/ pleegouder 

Officiële achternaam:   Achternaam ouder/verzorger* 1: 

Roepnaam: M / V* Voorletter(s): M / V* 

Voornamen:   Straat: 

Straat:   Huisnr: Postcode: 

Huisnr.: Postcode:   Woonplaats: 

Woonplaats:   Telefoonnummer: geheim? ja/nee 

Telefoonnr. leerling:   06-nummer: 

Geboortedatum:   E-mail adres: 

Geboorteplaats:   Beroep: 

Geboortegemeente:   Noodnummer: 

Geboorteland:   Achternaam ouder/verzorger* 2: 

Nationaliteit:   Voorletters(s): M / V* 

2e Nationaliteit:   Straat: 

In Nederland sinds:   Huisnr: Postcode: 

Burgerservicenr.:   Woonplaats: 

Broer(s)/ zus(sen) op school?   ja / nee   Telefoonnummer: geheim? ja/nee 

Aantal kinderen in het gezin:   06-nummer: 

Hoeveelste kind:   E-mail adres: 

In bezit van zwemdiploma?       ja / nee       Beroep: 

Schoolloopbaangegevens:   

Bezochte schooltype(s): doorstrepen wat n.v.t. is: 

Groep t/m : (naam school) basisschool/ speciale basisschool 

Groep t/m : (naam school) basisschool/ speciale basisschool 

Groep t/m : (naam school) basisschool/ speciale basisschool 

Naam laatst bezochte/huidige school: basisschool/ speciale basisschool 

Straat en huisnr.: Postcode: Plaats: 

Tel.nr.: Naam groepsleerkracht:  

Aanmelding en advisering: 
Advies school en perspectief onderzoeksbureau s.v.p. in tabel aankruisen. 

Advies: advies 

school 

perspectief 

onderzoeks-

bureau 

vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (bbl)     

vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)     

vmbo: theoretische leerweg (tl)     

havo     

havo/ath     

atheneum     



 

Extra’s  

 Verzoek tot plaatsing tto, tweetalig onderwijs N.B. Indien u voor een van deze extra’s kiest, brengt dat ook extra 
Engels (dit kan alleen in de afdeling havo en vwo) kosten met zich mee 

 Deelname sportklas  

 

Bijzonderheden:   

Heeft uw kind dyslexie? (officiële verklaring meesturen) ja / nee* 

Heeft uw kind dyscalculie? (officiële verklaring meesturen)                 ja / nee* 

Zijn er andere leerproblemen?                            Ja/ nee* 

Is er voor uw kind een OPP/groeidocument? (officiële verklaring meesturen) ja / nee* 

Zijn er bijzonderheden betreffende de gezondheid? ..........................................................   ja / nee* 

Gebruikt uw kind medicijnen? ...................................................................................   ja / nee* 

Zijn er bijzonderheden betreffende de huiselijke situatie? ..................................   
ja / nee* 

Wordt of is uw kind begeleid door een externe instantie? 

Zo ja, door welke instantie?  ...........................................................................................   

ja / nee* 

Zijn er andere zaken die van belang zouden kunnen zijn? Bv. een diagnose                 ja / nee* 

 

Is er extra ondersteuning geweest/ nodig t.a.v.:   

Leren (begrijpend lezen, technisch lezen, spelling, rekenen) ja / nee* 

Het uitvoeren van schooltaken nl.  ..................................................................   ja / nee* 

Concentratieproblemen ja / nee* 

Gedragsproblematiek ja / nee* 

Sociaal- emotionele problematiek ja / nee* 

Omgang met medeleerlingen en/of docenten ja / nee* 

Lichamelijke beperkingen                               ja / nee* 

Anders te weten: ja / nee*  

1. De toeleverende basisschool voorziet rsg Wiringherlant van alle gegevens behorende tot het 

onderwijskundig rapport. U geeft de basisschool toestemming om gegevens over 
uw kind te verstrekken aan rsg Wiringherlant. 

2. Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u aan in te stemmen met de schoolregels 

van rsg Wiringherlant. U kunt deze schoolregels inzien op de website of aanvragen bij de 

administratie. 

3. Bij inschrijving s.v.p. een kopie brief van de basisschool met hierop vermeld het schooladvies 

bijvoegen. 

Handtekening ouder/verzorger: Datum inschrijving: Naam inschrijver Wiringherlant: 

 

A.U.B. doorhalen wat niet van toepassing is *



 


