
 

 
 
 
 
 
 

Aanmeldingsformulier 2018-2019 

Gegevens van uw zoon of dochter  Gegevens ouders / verzorgers    
 

Achternaam:   vader (verzorger) 

Voorna(a)m(en):  Naam + voorletters:  

Roepnaam:  Nationaliteit:  

man / vrouw:  Adres:  

Geboortedatum:  Postcode + woonplaats:  

Geboorteplaats:  Telefoonnummer:  

Geboorteland:  E-mailadres:  

Burgerservicenummer   moeder (verzorger) 

In Nederland sinds  Naam + voorletters:  

Nationaliteit  Nationaliteit:  

2e Nationaliteit  Adres:  

Adres  Postcode + woonplaats:  

Postcode  Telefoonnummer:  

Woonplaats  E-mailadres:  

Telefoon thuis    

Geheim ja / nee * Gegevens van het gezin 

Mobiel leerling  Aantal kinderen   

E-mailadres leerling  Heeft de leerling een broer en / of zus op onze school: ja / nee * 

 
Persoonsgegevens inleveren bij aanmelding 
(kopie paspoort of identiteitskaart) 

 

Gegevens laatst bezochte school  Medische gegevens  

School:  Huisarts:  

Plaats:  Plaats:  

Contactpersoon:  Telefoon:  

Laatst doorlopen klas    

Gedoubleerd in klas  Zijn er medische indicaties, waarmee de school rekening dient te houden?  
ja / nee *. Zo ja, welke? 
 

  

Dyslexieverklaring:  ja / nee * (kopie bijvoegen)  

Dyscalculieverklaring ja / nee* (kopie bijvoegen) Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen? ja / nee *. Zo ja, welke? 
 

   

 
*doorhalen wat niet van toepassing is                                                               
                                    

* let op: achterzijde ook invullen! 

In te vullen door Nehalennia 

Datum ingekomen Leerlingnummer Opleiding Decaan Plaatsing Teamleider Paraaf teamleider 

       

 



 
 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

AANMELDINGSFORMULIER KLAS 2 en HOGER 2018-2019      
(Kruis uw keuze hieronder aan) 

 
 

 @VMBO   
                      Aanmelding klas                  2                 3                   4*              
 
                      Keuze klas 2 en 3                 TECHNIEK        FOODLAB    DIENSTVERLENEN-SPORT    DIENSTVERLENEN-ARTS 
                      Klas 4                                     *alleen in overleg met teamleider 
 
 

 M@VO  
                       Aanmelding klas                 2                 3                   4*              
 
                       Keuze klas 2 Juniorcollege        SPORT       ARTS      TECHNIEK/ICT    FOODLAB  
                       Keuze klas 3 ACDMI                    SPORT       ARTS      TECHNIEK/ICT    FOODLAB     MENS&GEZONDHEID 
                       Keuzes klas  4                             * alleen in overleg met teamleider                
 

 H@VO  
                      Aanmelding klas                  3                   
                       
                      Keuze klas  3                     Via apart keuzeformulier en intakeprocedure                
 
 

 HAVO  
                      Aanmelding klas                  2                 3                    4              5   
                      
                      Keuze specialisatie klas 2 en 3          REGULIER                TECHNASIUM               KUNST- EN CULTUUR     
                      Profiel klas 4 en 5                               Via apart keuzeformulier 
  
                      

 VWO (niet-tto) 
                      Aanmelding klas                  2                  3                    4              5                6 
   
                      Keuze specialisatie klas 2 en 3         GYMNASIUM      REGULIER     TECHNASIUM      KUNST- EN CULTUUR      
                      Profiel klas 4, 5 en 6                          Via apart keuzeformulier      
 
                                                     

 VWO-tto 
                      Aanmelding klas                  2                  3                    4              5                6   
 
                      Keuze specialisatie klas 2 en 3         GYMNASIUM      REGULIER     TECHNASIUM      KUNST- EN CULTUUR      
                      Profiel klas 4, 5 en 6                          Via apart keuzeformulier      
 
 
 

Wanneer tijdens de schoolperiode de leerling meerderjarig wordt, gaan alle rechten en plichten van de ouders/verzorgers over op de leerling. 
Met de aanmelding stemt u in met de regels van de school. Deze zijn te vinden in de schoolgids, het privacyreglement, het leerlingenstatuut en de 
digitale gedragscode op de website van de school: www.nehalennia.nl.  
De door u verstrekte informatie zal opgenomen worden in de leerlingenadministratie van de school en eventueel gebruikt worden als uw  
zoon / dochter besproken wordt in een zorgteam. Nehalennia SSG behoudt zich het recht voor om foto’s van activiteiten met leerlingen in publicaties 

van de school te plaatsen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan de teamleider. 
 Hierbij verklaar ik dat de vermelde gegevens juist zijn en dat ik akkoord ga met de hierboven vermelde regels. 

 
Plaats: 
 

 
Datum: 

 
Handtekening: 
 
 
Naam vader / moeder / verzorger *  : _________________________________ 

http://www.nehalennia.nl/

