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AANMELDINGSFORMULIER 
 

 

 
 

 
 

ALGEMEEN 
Stamnummer Magister  
 VMBO-T  HAVO KANS  HAVO  HAVO/VWO 

 
LEERLINGGEGEVENS 

BSN  Geslacht  
Achternaam  Tussenvoegsel  
Voornamen  
Roepnaam  
Adres  Huisnummer  
Woonplaats  Postcode  
Telefoon thuis   
E-mail leerling   
06-nummer leerling   
Geboorte plaats  Geboortedatum  
Geboorteland  Nationaliteit  

 
GEGEVENS LAATSTE SCHOOL 

Naam school  Groep  
Adres  Huisnummer  
Woonplaats  Postcode  
Contactpersoon  Schooladvies  
E-mail     

 
VORIGE/OVERIGE SCHOLEN (ook indien je je hebt aangemeld bij meerdere scholen) 

Naam school Plaats Schooltype Bijzonderheden 
    
    

 
GEGEVENS OUDER/VERZORGER (1) 

Achternaam  Tussenvoegsel  
Voorletters  Voornaam  
Adres  Huisnummer  
Woonplaats  Postcode  
Telefoon thuis  Mobiel  
E-mail  Burgerlijke staat  
Relatie met leerling    

 
GEGEVENS OUDER/VERZORGER (2) 

Achternaam  Tussenvoegsel  
Voorletters  Voornaam  
Adres  Huisnummer  
Woonplaats  Postcode  
Telefoon thuis  Mobiel  
E-mail  Burgerlijke staat  
Relatie met leerling    

 
 

  



2022-2023 
 
AANMELDINGSFORMULIER 
 

 

 
 

 
 

OVERIGE 
Aanwezig 
 Leerlingen uit Waterland: Adviesformulier 

basisschool (met uniek leerlingnummer)  
 Leerlingen uit Amsterdam: Aanmeldformulier 

voortgezet onderwijs met keuzelijst 
 Dyslexie/Dyscalculie verklaring  Overige diagnose rapporten 
    
Aanvullende informatie (bijvoorbeeld gewenste klasgenoten) 
 
 
 
 

 
Datum aanmelding Handtekening ouders/verzorgers 
 
 
 

 
 
 

De aanmelding is definitief nadat de overdracht van relevatie informatie met de vorige school heeft plaats gevonden. 
Door ondertekening van dit formulier gaan ouders/verzorgers akkoord met: 
- Schoolregels/beleid zoals benoemd in schoolgids (te vinden op de website) 

- Overdracht van relevante informatie PO-VO en VO-VO 
- Op deze inschrijving is het privacy regelement van toepassing, bij geen plaatsing worden alle gegevens 

verwijderd 
 

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, 
inleveren bij de schooladministratie of mailen aan info@bnc.NU 

 

mailto:info@bnc.NU
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