
Vestiging Hommesplein

D r. J.H. Hommesplein 2 

Postbus 81 

9670 AB  Winschoten  

( 0597)  670 200 
ho mmesplein@dollardcollege.nl 
w ww.dollardcollege.nl 

1. GEGEVENS LEERLING

Achternaam ………………………………………………………………………………………….. 

Voorvoegsel (bv. van de) ……………………………………………………………………………………………….. 

Voorna(a)m(en) ……………………………………………………………………………………………….. 

Roepnaam ……………………………………………………………………………………………….. 

Geslacht  man  vrouw

Geboortedatum  ……………………… Geboorteplaats ……….……………………………………... 

Nederlandse nationaliteit  ja  nee

Burgerservicenummer ……………………………………………………………. (kopie id-bewijs* toevoegen) 

*Deze wordt na afronding van controle op inschrijving en in ieder geval na een maand na de aanlevering vernietigd.

2. INDIEN GEEN NEDERLANDSE NATIONALITEIT

Land van herkomst ………………………………… In Nederland sinds ………..………………………………… 

3. VORIGE SCHOOL

Afkomstig van het Dollard College afdeling:  .…………………….……… klas ............................................... 

Locatie ………………………………………………………………………………………………. 

Indien niet ingeschreven bij het Dollard College: 

Laatst bezochte school ….………………………………………………… klas………………………………….. 

Adres van de school ……………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaatsnaam ……………………………………………………………………………………………….. 

Heeft uw zoon/dochter zich ook aangemeld op een andere school of voor een andere opleiding?   ja nee

Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………….. 

4. GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S) / VOOGD

a) Ouder/verzorgende/voogd 1:

 Moeder  Vader  Verzorger  Voogd

Naam en voorletter(s) ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon thuis …………………………… Mobiel ………………………………………………………… 

E-mailadres ……………………………………………………………………………………………….. 

Post en e-mail van school wordt verzonden naar het adres van ouder/verzorger 1. Ouder/verzorger 2 alleen op verzoek. 

Aanmeldingsformulier 

4 Atheneum 2022-2023 
5 Atheneum 2022-2023 
6 Atheneum 2022-2023 



b) Ouder/verzorgende/voogd 2:

 Moeder  Vader  Verzorger  Voogd

Naam en voorletter(s) ……………………………………………………………………………………………….. 

Adres ……………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon thuis …………………………… Mobiel ………………………………………………………… 

E-mailadres ……………………………………………………………………………………………….. 

Als het adres van de leerling afwijkt van 4a en 4b: 

c) Adres ……………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en woonplaats ……………………………………………………………………………………………….. 

Telefoon thuis …………………………… Mobiel ………………………………………………………… 

E-mailadres ……………………………………………………………………………………………….. 

d) Wat is het correspondentieadres

 ouder/verzorgende/voogd 1  ouder/verzorgende/voogd 2

Indien anders: ……………………………………………………………………………………………….. 

e) Wie is de financieel verantwoordelijke

 ouder/verzorgende/voogd 1   ouder/verzorgende/voogd 2

Indien anders ……………………………………………………………………………………………….. 

5. BIJZONDERHEDEN

Ondervindt de leerling belemmeringen bij het volgen van onderwijs/leren als gevolg van problemen met de 

gezondheid? ?   nee     ja, namelijk: ……………………………………………………………………………… 

Van welke bijzonderheden is er sprake? In een later stadium kan, als de inspectie dat vereist, om een kopie van 

een onderzoeksrapport worden gevraagd. 

 verminderd gezichtsvermogen  verminderd gehoor  ADD  schoolverzuim

 gedragsproblemen  PDD-nos/autisme  dyslexie  anders namelijk:

 faalangst  ADHD  dyscalculie ……………………………. 

 mogelijke medische vrijstelling voor het vak LO in verband met een (chronische) blessure.

6. ONDERZOEK OF BEGELEIDING

Is uw kind ooit onderzocht of begeleid door het ondersteuningsteam van de huidige school? ja nee

Is uw kind ooit onderzocht of begeleid door een externe instantie:  nee  ja, namelijk:

 maatschappelijk werk  GGZ  remedial teacher

 jeugdhulpverlening  anders namelijk: ………………………………………………………….. 

Het aanleggen, het gebruik, het aanvullen, het veranderen en het overdragen van het leerlingendossier 

en het recht op inzage en afschrift van het leerlingendossier vindt plaats volgens de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens (WBP) 



7. OUDER(S)/VERZORGER(S)/VOOGD VERKLAREN HIERBIJ DAT VOOR HUN ZOON/DOCHTER

• toestemming wordt verleend voor het verstrekken van het onderwijskundig rapport/overdrachtsdossier van

de afleverende school aan het Dollard College;

• toestemming wordt gegeven om een leerlingendossier aan te leggen met die gegevens van de leerling die

nodig zijn voor het bijhouden van de vorderingen van de leerling en de onderwijszorg die de leerling wordt

aangeboden, dit volgens de wettelijke eisen;

• toestemming wordt gegeven het leerlingendossier te laten gebruiken, te veranderen of te laten aanvullen

door de bij het onderwijs en de begeleiding van uw kind betrokken personen.

Ondergetekende(n) geeft/geven hierbij  wel  geen* toestemming tot het publiceren van foto’s en

video’s waarop de leerling/student is afgebeeld ten behoeve van publicaties van Dollard College.

Het gaat hier om beeldmateriaal van reguliere schoolsituaties, activiteiten, excursies klassenfoto’s ect. V

Voor foto’s die we willen gebruiken  voor de wervingscampagne nieuwe leerlingen zal apart toestemming

worden gevraagd. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken. Indien nodig verzoek  en wij u

contact op te nemen met de vestiging.

* Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken. Indien nodig verzoeken wij u contact op te nemen

met de vestiging waar u uw kind aanmeldt.

9. ONDERTEKENING

Datum …………………………………………….. Plaats …………………………………………… 

Ingevuld door ouder: …………………………………… ……………………………………… 

Ingevuld door leerling: ………………………………... ……………………………………… 

8. Profiel- en vakkeuze

Op de laatste pagina van dit inschrijfformulier vindt u de Profiel - en vakkeuze placemat.
Graag deze placemat invullen met de profielkeuze's en de gekozen vakken voor het komende schooljaar. 
Mocht u bij het invullen hulp nodig hebben van de decaan dan kunt u haar bereiken via de mail op 
smd@dollardcollege.nl

Handtekening 

Handtekening 



CM- Gemeenschappelijk deel

 Nederlandse taal en literatuur 480  Nederlandse taal en literatuur 480  Nederlandse taal en literatuur 480  Nederlandse taal en literatuur 480

 Engelse taal en literatuur 400  Engelse taal en literatuur 400  Engelse taal en literatuur 400  Engelse taal en literatuur 400

 maatschappijleer 120  maatschappijleer 120  maatschappijleer 120  maatschappijleer 120

 culturele kunstzinnige vorming 160  culturele kunstzinnige vorming 160  culturele kunstzinnige vorming 160  culturele kunstzinnige vorming 160

 lichamelijke opvoeding 160  lichamelijke opvoeding 160  lichamelijke opvoeding 160  lichamelijke opvoeding 160

 loopbaanoriëntatie 80  loopbaanoriëntatie 80  loopbaanoriëntatie 80  loopbaanoriëntatie 80

 profielwerkstuk 6GA 80  profielwerkstuk 6GA 80  profielwerkstuk 6GA 80  profielwerkstuk 6GA 80

 geschiedenis cm 480  economie 480  biologie 480  natuurkunde 480

 geschiedenis 440  scheikunde 440  scheikunde 440

 wiskunde A 520  wiskunde B 600

1960 2920 2400 3000

o Duitse taal en literatuur 480 o Duitse taal en literatuur 480 o Duitse taal en literatuur 480 o Duitse taal en literatuur 480

o Franse taal en literatuur 480 o Franse taal en literatuur 480 o Franse taal en literatuur 480 o Franse taal en literatuur 480

o tekenen en kunstgeschiedenis 480 o = vrijgesteld van extra taal o = vrijgesteld van extra taal o = vrijgesteld van extra taal

o = vrijgesteld van extra taal

EM - Profielkeuzevak (1 van de 5) o wiskunde A 520 o biologie 480

o wiskunde A 520 o Duitse taal en literatuur 480 o wiskunde B 600 o natuur, leven en technologie 440

o wiskunde C 480 o Franse taal en literatuur 480 o informatica 440

CM- Profielkeuzevak (1 van de 3) o aardrijkskunde 480 o aardrijkskunde 480 o wiskunde D (module RUG) 440

o aardrijkskunde 480 o bedrijfseconomie 440 o natuurkunde * 480

o maatschappijwetenschappen 440 o maatschappijwetenschappen 440 o natuur, leven en technologie 440

o economie 480

o aardrijkskunde 480 o maatschappijwetenschappen 440 o economie 480 o bedrijfseconomie 440

o tekenen en kunstgeschiedenis 480 o bedrijfseconomie 440 o informatica 440 o informatica 440

o …………………………………………. o …………………………………………. o …………………………………………. o ………………………………………….

o …………………………………………. o …………………………………………. o …………………………………………. o ………………………………………….

…………………………………………….

 coaching/mentoruur 160  coaching/mentoruur 160  coaching/mentoruur 160  coaching/mentoruur 160

 CM-vrije ruimte keuzedeel 80  EM-vrije ruimte keuzedeel 80  NG-vrije ruimte keuzedeel 80  NT-vrije ruimte keuzedeel 80

 Internationalisering 160  Internationalisering 160  Internationalisering 160  Internationalisering 160

320 320 320 320 SLU Geheel vrije ruimte:  SLU Geheel vrije ruimte:  SLU Geheel vrije ruimte:  SLU Geheel vrije ruimte:

n.b. Indien een vak door zeer weinig leerlingen wordt gekozen, bepaalt de afdelingsdirecteur of het vak wordt aangeboden.

Totaal SLU (4840 maximaal 5200): Totaal SLU (4800 maximaal 5200): Totaal SLU (4800 maximaal 5200): Totaal SLU (4800 maximaal 5200):

EM-Vrije ruimte Verplicht NG-Vrije ruimte Verplicht NT-Vrije ruimte Verplicht

Het is mogelijk een extra vak te volgen. Dit doe je in je eigen tijd, als sprokkelvak in tussenuren en/of je volgt de lessen die in je rooster passen. 

Als er hier door veel leerlingen dezelfde keuze wordt gemaakt dan kan er ook een vak in het vrije deel vervangen worden voor dit extra vak. Neem hiervoor contact op met de decaan.

SLU Extra vak(ken): SLU Extra vak(ken): SLU Extra vak(ken): SLU Extra vak(ken):

SLU Gemeenschappelijk deel:

SLU Profiel keuzedeel: SLU Profiel keuzedeel: SLU Profiel keuzedeel: SLU Profiel keuzedeel:

SLU Gemeenschappelijk deel: SLU Gemeenschappelijk deel:

CM- Profielkeuzevak (1 van de 2)

Natuurkunde kiezen is alleen mogelijk als het gemiddelde 

aan het eind van het jaar 3 voor wiskunde minimaal een 6.5 

is en de leerling 65% van alle IT-punten heeft behaald.

	

 NT - Gemeenschappelijk deelEM - Gemeenschappelijk deel NG - Gemeenschappelijk deel

CM- Profielkeuzevak (2 van de 3) EM - Profielkeuzevak (1 van de 2) NG - Profielkeuzevak (1 van de 2)

SLU Gemeenschappelijk deel:

NT - Profielkeuzevak (1 van de 2)

NT - Profielkeuzevak (1 van de 4)NG - Profielkeuzevak (1 van de 2)

* Let op:

NG - Profielkeuzevak (1 van de 3)

SLU Keuze examenvak: SLU Keuze examenvak: SLU Keuze examenvak: SLU Keuze examenvak:

CM-Keuze examenvak (kies er 1) EM-Keuze examenvak (kies er 1) NG-Keuze examenvak (kies er 1) NT-Keuze examenvak (kies er 1)

CM-Vrije ruimte Verplicht

o Cultuur & Maatschappij o Economie & Maatschappij oNatuur & Gezondheid o Natuur & TechniekATH

Profiel en pakketkeuze Atheneum
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