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AANMELDINGSFORMULIER 

 
Schooljaar   _____________________________ 

M.i.v.   _____________________________ 

 

Naam leerling  _____________________________ 

 

Leerlingnummer       invullen door schooladministratie 

 

Gymnasium:   2  3 4 5 6 

Atheneum:  2 3 4 5 6 

Havo:   2 3 4 5 

Technasium  ja / nee 

Profiel:   Cultuur en Maatschappij  

 Economie en Maatschappij  

 Natuur en Gezondheid  

 Natuur en Techniek 

Vakkeuze:   ______________________  

    ______________________ 

Verplicht profielkeuzevak: ______________________ 

    ______________________ 

Keuze Examenvak:  ______________________ 

    ______________________ 

 

Voor akkoord onderwijsdirecteur/profielcoördinator: 

____________________________ 
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Gegevens aan te melden leerling: 

(kopie identiteitsbewijs bijvoegen)  

Familienaam: ________________________________________________________________ 

Voornamen voluit: ____________________________________________________________ 

Roepnaam:                                                                                                     jongen/meisje 

Geboortedatum:    -- 

Geboorteplaats:___________________Geboorteland:______________________________                            

Nationaliteit:    Nederlandse          anders, ________________________________ 

Burgerservicenummer:  

Reeds broer of zus op school van aanmelding?  ja nee   

 

Gegevens school van herkomst: 

Naam: ______________________________________________________________________ 

Adres:______________________________________________________________________ 

Postcode:_______________________Woonplaats:__________________________________ 

Telefoonnummer:_____________________________________________________________ 

Contactpersoon: _____________________________________________________________ 

Laatst gevolgde opleiding:_________________ Leerjaar:_____________________________ 

Ooit blijven zitten?  ja  nee     Zo ja,  welk leerjaar? ________________ 

     Reden: _______________________________________ 
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Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) waar de leerling staat ingeschreven: 

ouders  vader   

moeder anders nl.:__________________ 

Naam en voorletters vader :____________________________________________________ 

Naam en voorletters moeder: __________________________________________________ 

Adres:______________________________________________________________________ 

Postcode:__________________________Woonplaats:_______________________________ 

Telefoon thuis: _____________________ 

Werk/gsm _________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________ 

Factuuradres  ja    nee  

Zo ja, bankrekeningnummer: ______________________ t.n.v._________________________ 

 

 
 Gegevens van ouder(s)/verzorger(s) op ander adres 

vader   moeder   

anders nl.:______________________________ 

Naam:______________________________________________________________________ 

Voorletters:_________________________________________________________________ 

Adres:______________________________________________________________________ 

Postcode:__________________________ woonplaats:_______________________________ 

Telefoon thuis: _____________________ 

Werk/gsm _________________________ 

E-mailadres: _________________________________________________________________ 

Factuuradres  ja    nee  

Zo ja, bankrekeningnummer: ______________________ t.n.v._________________________ 
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Nationaliteit en geboorteland ouder(s) indien niet Nederland(se) 

Vader:______________________________________________________________________ 

Moeder:____________________________________________________________________ 

 

 
 

Verklaring ouder(s)/verzorger 
 
Wij verklaren: 

- Op de hoogte te zijn van de financiële verplichtingen die worden aangegaan en deze 
te voldoen; 

- Geen bezwaar te hebben tegen het overleggen van de benodigde gegevens door de 
school van herkomst aan de vo-school en omgekeerd; 

- Ons te conformeren aan de schoolregels, zoals gepubliceerd in de schoolgids en/of 
op de schoolwebsite; 

- Geen bezwaar te hebben tegen het plaatsen van een foto/foto's en/of video- 
materiaal van ons kind op de website van de school of in de schoolgids  

 

 

 

 

Plaats: _________________________ datum: ________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger: ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier volledig ingevuld en voorzien van handtekening opsturen naar:  

 Onderwijsbureau  Bernardinuscollege 

Akerstraat 95 

6417BK  Heerlen………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


