
Aanmeldingsformulier

Roepnaam leerling:

Achternaam leerling:

Aanmelding begin schooljaar: ja nee Zo nee, datum:

Leerjaar 1

Leerjaar 3

Leerjaar 5

Leerjaar 2

Leerjaar 4

Leerjaar 6

2022- 2023

Aanmeldingsformulier

Plaats

Handtekening moeder / voogd / verzorger

U kunt het aanmeldingsformulier bij ons op school afgeven of naar ons opsturen.

Gymnasium Apeldoorn, Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn, info@gymnasiumapeldoorn.nl

Datum

Handtekening vader / voogd / verzorger

Enkele opmerkingen 

• De gegevens in dit formulier worden verwerkt in de basisadministratie van het Gymnasium.

• In onze privacyverklaring is vastgelegd voor welke doeleinden we de gegevens in dit formulier verwerken.

• 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.

Niet vergeten (indien van toepassing)

• Kopie dyslexie-/dyscalculieverklaring.

• 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.

Ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren 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’).

Gymnasium Apeldoorn
Kastanjelaan 10, 

7316 BN Apeldoorn

Tel. 055 - 521 3024

www.gymnasium-apeldoorn.nl

info@gymnasium-apeldoorn.nl
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Roepnaam leerling:

Achternaam leerling:

Aanmelding begin schooljaar: ja nee Zo nee, datum:

Leerjaar 1

Leerjaar 3

Leerjaar 5

Leerjaar 2

Leerjaar 4

Leerjaar 6

Je mag jezelf zijn    •    Je mag slim zijn    •    We doen het samen!

gymnasium-apeldoorn.nlgymnasium-apeldoorn.nl

2021 - 2022



Gegevens leerling (wettelijk verplicht)

Voorletter(s)

Tussenvoegsel

Officiële voornamen

Roepnaam

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht

Gegevens huidige school 

School 

Naam huidige school

BRIN-nummer

Huidige groep/leerjaar 

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Leerkracht/mentor

Overige gegevens leerling 

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woongemeente

Postadres (indien anders)

Telefoonnummer

E-mailadres

Nationaliteit

Datum in Nederland

Toevoeging

Woonplaats

Mobiel

2e Nationaliteit

(Indien afkomstig uit het buitenland)

Toevoeging

Woonplaats

jongen meisje

Basisschool VO-school



1e ouder / verzorger 

Relatie tot kind vader moeder   voogd anders:

Voorletter(s) 

Achternaam

Straatnaam *

Huisnummer * 

Postcode * 

Telefoonnummer

E-mailadres

Ouderlijk gezag ja nee

2e ouder / verzorger 

Relatie tot kind vader moeder voogd anders:

Voorletter(s) 

Achternaam

Straatnaam *

Huisnummer * 

Postcode *

Telefoonnummer

E-mailadres

Ouderlijk gezag ja nee

In bezit dyslexieverklaring ja nee (indien ja, kopie bijvoegen)

In bezit dyscalculieverklaring ja nee (indien ja, kopie bijvoegen)

Indicatie(s) ADHD ASS (autistisch spectrum stoornis) anders:

Cluster

  Eén-ouder-gezin    Twee-ouder-gezin

  Ouders gescheiden, ouderlijk gezag ligt bij vader en moeder / alleen vader / alleen moeder

Leerling woont bij Anders, nl

* invullen indien afwijkend van leerling

Tussenvoegsel

Toevoeging

Woonplaats *

Mobiel

Betalende ouder ja nee

Tussenvoegsel

Toevoeging

Woonplaats *

Mobiel

Betalende ouder ja nee

Aandachtsgebieden (indien van toepassing graag onderzoeksrapport bijvoegen)

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

B. Naam

Straat 

Postcode

Telefoonnummer

contactpersoon

huisnummer

woonplaats



Extra ondersteuningsbehoefte

Bijzonderheden over gezondheid en welzijn

(bijvoorbeeld allergie, stotteren, cara, slechthorend, hartklachten, motoriek e.d.)

Indien mogelijk graag plaatsen in klas met

voor- en achternaam

voor- en achternaam

voor- en achternaam

Heeft u uw kind ook op een andere school voor voortgezet onderwijs ingeschreven?

       ja              nee        Zo ja welke school heeft uw voorkeur

  m     v

  m     v

  m     v

Toestemming intrekken 
Mocht u op enig moment deze toestemming willen intrekken, dan kan dit op ieder gewenst moment door een

e-mail te sturen naar: secretariaat@gymnasium-apeldoorn.nl

Toestemming uitwisseling persoonsgegevens

Ik geef het Gymnasium toestemming om gegevens uit te wisselen met CODA (bibliotheek Apeldoorn) ten behoeve 

van een gecombineerde school-bibliotheek-pas. De gegevens die CODA nodig heeft zijn: naam, adres, leeftijd/

geboortedatum, M/V, school-e-mailadres. 



Plaats

Handtekening moeder / voogd / verzorger

U kunt het aanmeldingsformulier bij ons op school afgeven of naar ons opsturen.

Gymnasium Apeldoorn, Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn, info@gymnasiumapeldoorn.nl

Datum

Handtekening vader / voogd / verzorger

Enkele opmerkingen 

• De gegevens in dit formulier worden verwerkt in de basisadministratie van het Gymnasium.

• In onze privacyverklaring is vastgelegd voor welke doeleinden we de gegevens in dit formulier verwerken.

• 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.

Niet vergeten (indien van toepassing)

• Kopie dyslexie-/dyscalculieverklaring.

• 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.

Ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren 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’).

Gymnasium Apeldoorn
Kastanjelaan 10, 

7316 BN Apeldoorn 

Tel. 055 - 521 3024

www.gymnasium-apeldoorn.nl

info@gymnasium-apeldoorn.nl
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2021 - 2022

Aanmeldingsformulier

Plaats

Handtekening moeder / voogd / verzorger

U kunt het aanmeldingsformulier bij ons op school afgeven of naar ons opsturen.

Gymnasium Apeldoorn, Kastanjelaan 10, 7316 BN Apeldoorn, info@gymnasiumapeldoorn.nl

Datum

Handtekening vader / voogd / verzorger

Enkele opmerkingen 

• De gegevens in dit formulier worden verwerkt in de basisadministratie van het Gymnasium.

• In onze privacyverklaring is vastgelegd voor welke doeleinden we de gegevens in dit formulier verwerken.

• 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.

Niet vergeten (indien van toepassing)

• Kopie dyslexie-/dyscalculieverklaring.

• 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.

Ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren 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’).

Gymnasium Apeldoorn
Kastanjelaan 10, 

7316 BN Apeldoorn

Tel. 055 - 521 3024

www.gymnasium-apeldoorn.nl

info@gymnasium-apeldoorn.nl
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Roepnaam leerling:

Achternaam leerling:

Aanmelding begin schooljaar: ja nee Zo nee, datum:

Leerjaar 1

Leerjaar 3

Leerjaar 5

Leerjaar 2

Leerjaar 4

Leerjaar 6

Je mag jezelf zijn • Je mag slim zijn • We doen het samen!

gymnasium-apeldoorn.nlgymnasium-apeldoorn.nl

2021 - 2022






