
Aanmeldingsformulier klas 1
      schooljaar 2023-2024

Advies basisschool en evt. extra vakken

Gegevens huidige (basis)school

Roepnaam

Voornaam/voornamen voluit

Tussenvoegsel + achternaam

Geslacht

Straatnaam + huisnummer
(volgens de Gemeentelijke Basis Administratie)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer contactpersoon
(ouder/verzorger die we als eerste bellen)

Geboortedatum + geboortegemeente
(zoals vermeld op ID-bewijs)

Geboorteland

In Nederland sinds

Naam school

Plaats

Telefoonnummer

Naam leerkracht groep 8/contactpersoon

E-mailadres groep 8/contactpersoon

Nationaliteit

BSN (verplicht in te vullen)

06-nummer leerling

Medische gegevens/medicijngebruik
relevant voor het functioneren op school

Bijzondere zorg m.b.t. leren en gedrag 
(bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, ASS)

Advies basisschool volgens OKR
(onderwijskundig rapport)

Extra keuzevakken bij havo of vwo
(niet verplicht)

Bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de leerling:

man

geboorte

ouders gescheiden (gezins)voogd vader overleden moeder overleden anders:

vrouw

datum:

techno (bij havo- of havo/vwo-advies) Cambridge Engels (bij vwo-advies)

LET OP: Dit formulier downloaden en invullen met Adobe Acrobat, niet in de browser!

Gegevens van de leerling



Overige gegevens

Broer of zus die op CSG Willem de Zwijger 
onderwijs volgt/heeft gevolgd

Als uw kind ook bij een andere school voor 
voortgezet onderwijs is aangemeld: 

Plaats:

Naam:

Datum:

Handtekening:

naam:

naam school:

naam:

plaats:

klas:

klas:

Afspraken
1. De inschrijving is officieel als bij sluiting van de inschrijftermijn op 15 maart 2023 de volgende gegevens in ons bezit zijn:

 - dit ingevulde aanmeldingsformulier;
 - het onderwijskundig rapport (OKR): wordt verstrekt door de basisschool;
 - (indien van toepassing) officiële verklaringen en/of onderzoeksrapporten bij leerlingen met extra zorg (dyslexieverklaring, 

intelligentieonderzoek, etc.).
2. U ontvangt na aanmelding schriftelijk een bevestiging van ontvangst en definitieve plaatsing. 

Met de ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u tevens aan:
3. het christelijk karakter van de school te respecteren en ervoor zorg te dragen dat de door u aangemelde leerling zich houdt aan de 

regels die hieruit voortvloeien;
4. kennis te hebben genomen van de inhoud van de schoolgids;
5. kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de geldende schoolregels; 

(de schoolgids en de genoemde reglementen vindt u op onze website www.csgwillemdezwijger.nl);
6. het ouderlijk gezag te hebben over de aangemelde leerling.

(voor aanmelding is de handtekening van één gezaghebbende ouder nodig)v22.12.22.1

Gegevens wettelijke ouder(s) en eventuele verzorger(s) 
N.B. Bij gescheiden ouders is ouder 1 de ouder/verzorger bij wie het kind volgens de Gemeentelijke Basis Administratie woont. 

Indien ouderlijk gezag niet bij de ouders ligt

ouder / verzorger 1

voogd

ouder / verzorger 2

pleegouder

Relatie tot leerling

Naam instelling

Ouderlijk gezag

Aanspreektitel contact

Voorletters + achternaam

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Voorletters + achternaam

Straatnaam + nummer

Postcode + woonplaats

Postcode + woonplaats

06-nummer

06-nummer

Straatnaam + nummer

E-mailadres

E-mailadres

vader

ja

dhr. dhr.

vader

ja

moeder

nee

mw. mw.

moeder

nee

https://www.csgwillemdezwijger.nl
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