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Aanmeldregistratieformulier 2020-2021 – klas 2 en hoger 
 

Betreft aanmelding  

  

Afdeling mavo / havo / vwo / tto gym / tto ath  

Leerjaar  

Profiel  

Profielvakken                                  
Vrije deel: 

Persoonlijke 
gegevens leerling 

Achternaam 
 

Voorn(a)m(en) voluit 
 

Roepnaam 
                                                                         Geslacht  
M / V 

BSN-nummer 
 

Adres 
 

Postcode en plaats 
 

Telefoon thuis 
 

Geboortedatum 
 

Geboorteplaats 
 

Geboorteland 
 

Nationaliteit 
 

Plaats in het gezin  
(van oud naar jong) 

                      Aantal kinderen in gezin 

Persoonlijke 
gegevens 
ouder/verzorger 1 

Achternaam en 
voorletters 

                                                                          Geslacht 
M / V 

Adres  
(indien afwijkend van  

adres leerling) 

 

E-mailadres 
 

Telefoon mobiel 
 

Telefoon werk 
 

Nationaliteit                      Land van herkomst 
Indien anders dan Nederland > kopie paspoort bijvoegen 

Persoonlijke 
gegevens  
ouder/verzorger 2 

Achternaam en 
voorletters 

                                                                          Geslacht 
M / V 

Adres 
(indien afwijkend van  

adres leerling) 

 

E-mailadres 
 

Telefoon mobiel 
 

Telefoon werk 
 

Nationaliteit                     Land van herkomst 
Indien anders dan Nederland > kopie paspoort bijvoegen 

Indien in het 
buitenland geboren 

Datum in Nederland 
 

Aantal jaren basis-
onderwijs in NL gevolgd 

 

Gegevens huidige Naam school 
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school 
Adres 

 

Postcode en plaats 
 

Telefoon 
 

Naam directeur/rector 
 

Naam mentor  

E-mailadres mentor 
 

Telefoonnr. mentor 
 

Gedoubleerd 
Ja / Nee       Zo ja, in klas: 

Overige gegevens  

die van belang zijn 
 
 

Is er sprake van  
een diagnose 

Dyslexie / Dyscalculie / ADHD / PDD-nos / ASS / 
Anders:         
                                                                          > kopie testrapport 
bijvoegen 

Lichamelijke conditie 
 

Goed / Voldoende / Gematigd / Slecht 
 
Indien prestaties en/of het gedrag beïnvloed worden door bijvoorbeeld 
gehoor/gezichtsvermogen of door astma, epilepsie, vroegere ziekten 
of anders, wilt u hieronder dan een toelichting geven?: 

 
 

Overige bijzonderheden  
 
 

 
Leerachterstand  

 
 

 
Reden van aanmelding  

 
 

Ondertekening Ouder/verzorger 
 
 

 

Datum 
 

 
In te vullen door de school 

Datum 
aanmelding 
 
 

Kopie ID 
leerling 

Kopie ID 
ouder(s) 

Kopie laatste 
rapport 

Datum  
bevestiging 

Geplaatst  
in klas 

Instroom 
vragenlijst 
vorige school 
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• Met deze aanmeldregistratie verklaren ouder(s)/verzorger(s):  

o dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en akkoord te gaan met de leerlingregistratie in overeenstemming met 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens zijn uitsluitend voor eigen personeel en instanties, waaraan de 
school wettelijk verplicht is gegevens te verstrekken, toegankelijk. 

o bekend te zijn met alle regelingen die de school gepubliceerd heeft op de website: www.revius.nl. 
 

• Dit formulier dient ingevuld en ondertekend op papier aangeleverd te worden bij de leerlingenadministratie. U kunt het 
per post toesturen of afgeven bij de conciërgerie van de school. Wilt u een kopie voor uw eigen administratie maken?  
Het komt ‘soms’ voor dat de post ons niet bereikt, in dat geval heeft u nog een kopie voorhanden.  
o Bijvoegen: de documenten zoals gevraagd 

http://www.revius.nl/

