
 
 

 
 
 
GEGEVENS LEERLING    - in te vullen door ouder(s)/verzorger(s) 
 
Achternaam  ______________________________________________________________ 

Voornamen (officieel)    ______________________________________________________________ 

Roepnaam  _________________________________________________ Geslacht: m / v 

Geboortedatum  ________________________Geboortegemeente ______________________ 

Geboorteland  ______________________________________________________________ 

Adres   ______________________________________________________________ 

Postcode / woonplaats ______________________________________________________________ 

Telefoonnummer  _______________________ Mobiel nummer leerling ___________________  

BurgerServiceNummer  _______________________ Nationaliteit ____________________________ 

Indien de leerling niet in Nederland geboren is, graag de volgende aanvullende gegevens: 

Aankomstdatum in Nederland  ________ - ________ - ___________  (dag – maand – jaar) 

Start onderwijs in Nederland    ________ - ________ - ___________  (dag – maand – jaar) 

 

GEGEVENS HUIDIGE SCHOOL  - in te vullen door de basisschool 
 

Naam school  ______________________________________________________________ 

Adres    ______________________________________________________________ 

Postcode / woonplaats  _______________________________ Telefoon _______________________ 

Naam leerkracht ______________________________________________________________ 

Soort onderwijs  _______________________________  Groep ________________________ 

 
 
 
PLAATSINGSADVIES  BASISSCHOOL     
 
Advies basisschool:   Vestigingswens ouder(s)/verzorger(s)/leerling: 

0     praktijkonderwijs   0 Winschoten        (vestiging Bovenburen) 

0     basisberoepsgerichte leerweg 0 Bellingwolde     0 Pekela     0 Woldendorp     0 Winschoten 

0     kaderberoepsgerichte leerweg 0 Bellingwolde     0 Pekela     0 Woldendorp     0 Winschoten 

0     theoretische leerweg  0 Bellingwolde     0 Pekela     0 Woldendorp     0 Winschoten 

0     zesjarige havo   0 Bellingwolde     0 Pekela     0 Woldendorp     0 Winschoten 

0     havo    0 Bellingwolde     0 Pekela     0 Woldendorp     0 Winschoten 

0     vwo     0 Bellingwolde      0 Pekela     0 Woldendorp     0 Winschoten 

 

Voor alle leerlingen dient u het onderwijskundig rapport in te vullen. 
 
 
Onderstaande ruimte is bedoeld voor de leerlingenadministratie, s.v.p. niet beschrijven. 

 
Leerlingnummer: __________________ 
 
Verwerkt door:    __________________ 
 

 
Geplaatst in:    ___________________ 

 

 

Aanmeldingsformulier   - leerjaar 1    



 
GEGEVENS   OUDER/VERZORGER 1:   OUDER/VERZORGER 2: 
- in te vullen door ouder(s)/verzorger(s) 
 

Achternaam   ________________________ m / v __________________________ m / v 

Voorletter(s)   ____________________________ ______________________________ 

Adres    ____________________________ ______________________________ 

Postcode / woonplaats  ____________________________ ______________________________ 

E-mailadres   ____________________________ ______________________________ 

Nationaliteit   ____________________________ ______________________________ 

Telefoon werk   ____________________________ ______________________________ 

Telefoon privé   ____________________________ ______________________________ 

Mobiel nummer  ____________________________ ______________________________ 

Correspondentieadres ____________________________ ______________________________ 

Factuur naar   O ouder/verzorger 1    O ouder/verzorger 2 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE BETREFFENDE DE LEERLING 

- in te vullen door ouder(s)/verzorger(s) 
 

Opmerkingen t.a.v. de gezinssamenstelling: _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Opmerkingen t.a.v. bijv. medicijngebruik, (sport)beperking en of lichamelijke gesteldheid: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

WENSEN OUDER(S)  - onderstaande vragen in te vullen door ouder(s)/verzorger(s) 

 

1 Uw mening t.a.v. het advies van de basisschool: 

O akkoord met het advies 

O niet akkoord met het advies 

 

Toelichting/specifieke wens: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

2 Wenst u nader contact met het Dollard College t.a.v. de aanmelding? 

O ja  O nee 

 

 

 

 

 



 

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

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

Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 

ONDERTEKENING 

Ouder(s)/verzorger(s) verklaren hierbij dat voor hun zoon/dochter 

 

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

van de  basisschool aan het Dollard College; 

 

- toestemming wordt gegeven om een leerlingdossier 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 wettelijk eisen; 

 

- toestemming wordt gegeven het leerlingdossier te laten gebruiken, te veranderen of te laten aanvullen 

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

 

- toestemming wordt verleend tot het publiceren van beeldmateriaal (foto’s en films) waarop hij/zij is 

afgebeeld ten behoeve van publicaties van het Dollard College.  

 
Het gaat dus om beeldmateriaal van reguliere schoolsituaties, klassenfoto’s en activiteiten.  

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 verzoeken wij u contact op te nemen met de vestiging.  

 

 

 

 

 

 (plaats) __________________________________ (datum) ____________________________   

  

handtekening ouder/verzorger  ______________________________________________________ 

 

 

 

 

Dit formulier vóór 15 maart  opsturen naar onderstaand adres: 

 

Dollard College 

Burg. Garreltsweg 35 

9946 PM  WOLDENDORP 

 


