
Roepnaam leerling

  

Achternaam leerling

Aanmelding begin schooljaar    Andere datum
_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _

aanmeldingsformulier  2023– 2024

Veluws College
Twello

VELUWS COLLEGE TWELLO

Leerjaar  Opleiding  PlusVakken  

multimedia+

sport+

mavo 

mavo/havo

havo/vwo

mavo

havo

vwo

mavo

1               2

3

4

onderzoek & design+

theater+

OVERIGE GEGEVENS LEERLING

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postadres (indien afwijkend van bovenstaand) 

Huistelefoon  Mobiel nummer van leerling

Nationaliteit   2e Nationaliteit

Aankomstdatum in Nederland (alleen voor buitenlandse kinderen)

_ _ / _ _ / _ _ _ _

GEGEVENS LEERLING (WETTELIJK VERPLICHT)

Voorletter(s)        

Officiële voornamen

Tussenvoegsel

Officiële achternaam

Achternaam die wordt gebruikt (indien afwijkend)

Burger Service Nummer (BSN)

Geboortedatum Geboortegemeente

Geslacht                     m            v 

Onder voorbehoud  

 
De school werkt aan een ander onderwijsaanbod en maakt wellicht de keuze om geen PlusVakken meer aan te bieden. We vragen u vooralsnog toch een keuze te maken.



GEGEVENS OUDER 1

Voorletter(s) Achternaam      m            v

Relatie tot kind

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Nationaliteit   2e Nationaliteit

Huistelefoon  Mobiel nummer

E-mailadres      

GEGEVENS OUDER 2

Voorletter(s) Achternaam      m            v

Relatie tot kind

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Nationaliteit   2e Nationaliteit

Huistelefoon  Mobiel nummer

E-mailadres        

 
alleen invullen indien dit een ander mailadres is dan van ouder 1

BIJZONDERE GEZINSSITUATIE

Indien de leerling onder toezicht staat, vragen wij u hieronder de gegevens van de instelling (A) of toezichthoudende persoon of voogd 
(B) te vermelden: 

A. Naam instelling               Contactpersoon

B. Naam voogd         

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats           Telefoonnummer

AANMELDING EN PLAATSING

Is uw zoon/dochter ook aangemeld bij een andere school?     ja   nee

Zo ja, welke school?

Heeft u al één of meer kinderen op het Veluws College?    ja              nee

Zo ja, op welke vestiging?

Mijn zoon/dochter heeft een voorkeur om in de klas te komen bij de volgende leerling, die zich ook heeft aangemeld bij deze school:  (voor- 

en achternaam)

 
ouder1 ontvangt de facturen (via Wis Collect)



OVERIGE INFORMATIE

Heeft uw kind, in het kader van passend onderwijs, extra ondersteuning nodig?   ja             nee

Zo ja, graag toelichten

Bijzonderheden over gezondheid en welzijn (bijv. luchtwegaandoening, allergie, stotteren, hartklachten e.d.)

 

Heeft uw zoon/dochter een dyslexie- of dyscalculieverklaring?   ja             nee

 
Zo ja, een kopie bijvoegen bij de aanmelding.

NIEUWE BRUGKLASLEERLING

Naam huidige basisschool       

Naam leerkracht groep 8

Straat en huisnummer school

Postcode en plaats

Telefoonnummer school   

E-mailadres leerkracht

INSTROOMLEERLING LEERJAAR 2 T/M 4

Naam huidige school       

Naam huidige mentor

Straat en huisnummer school

Postcode en plaats

E-mailadres mentor

Naam en adres bezochte basisschool

E-mailadres basisschool

Is uw zoon/dochter één of meerdere keren niet bevorderd?   ja             nee

Zo ja, in welk leerjaar/leerjaren?

Wat is de reden dat uw zoon/dochter van school verandert?

FACILITEITEN

Mijn zoon/dochter denkt in aanmerking te komen voor faciliteiten in verband met een status verleend door een sportbond. 

 ja nee Naam sport          Naam sportbond

Sport uw zoon/dochter bij FSG Academy in Apeldoorn?

 ja  nee     Zo ja, welke sport?



Adressen 

U kunt dit formulier opsturen, 
bij ons op school afgeven of 
inscannen en e-mailen:  

Veluws College Twello
Veilingstraat 10
7391 GM  Twello
t  (0571) 27 15 61
e  twello@veluwscollege.nl

Meer informatie over  
onze school vindt u op:
www.veluwscollege.nl/twello

V
E
L U

W S E  O N
D

E
R

W
IJSGROEP

 

 doorstrepen wat niet van toepassing is

ENKELE OPMERKINGEN

• De gegevens in dit formulier worden verwerkt in onze leerlingenadministratie.
•  In ons privacyreglement is vastgelegd voor welke doeleinden we de gegevens in dit formulier verwerken. 

Ons privacyreglement kunt u terugvinden in onze digitale schoolgids. 
•  Wij bewaren de gegevens in dit formulier op een beveiligde server voor een duur van maximaal vijf jaar 

na uitschrijving van een leerling.
•  In verband met de Wet op Primair en Voortgezet Onderwijs attenderen wij u erop dat na aanmelding 

gegevens worden opgevraagd van de afleverende (basis)school.  
•  Het Veluws College informeert beide ouders over schoolzaken en de resultaten van de leerling, tenzij er 

sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt. 
•  Het Veluws College heeft een leerlingenstatuut. Dit statuut is tot stand gekomen in samen - 

werking met de medezeggenschapsraad, waarin zowel ouders als leerlingen zitting hebben. 
Door aan melding op onze school is dit statuut van toepassing. U vindt het statuut op de website  
of kunt het opvragen bij één van de vestigingen.

•  Een leerling wordt telkens voor de duur van één schooljaar toegelaten, waarbij stilzwijgend verlenging 
plaatsvindt, tenzij de vestigingsdirectie tenminste drie maanden voor het einde van  
het schooljaar schriftelijk te kennen geeft geen verlenging te overwegen.

NIET VERGETEN

  • dyslexie/dyscalculie verklaring en overige onderzoeksverslagen;
  •   aangemelde leerlingen die korter dan twee jaar in Nederland verblijven dienen een kopie van de 

voor- en achterzijde van de verblijfspas mee te zenden, of een uittreksel basisadministratie waarop 
de datum van aankomst in Nederland vermeld staat.

HANDTEKENING

Ondergetekende verklaart dit aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
Bij ondertekening van de aanmelding verklaart/verklaren ondergetekende(n) akkoord te gaan met 
bovengenoemde afspraken (zie ‘Enkele opmerkingen’). 

Plaats 

Datum

Handtekening vader/verzorger 

Plaats 

Datum

Handtekening moeder/verzorgster 


