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Vrije Scholen Voortgezet Onderwijs Noord Holland 

 
AANMELDINGSFORMULIER ZIJ-INSTROOM 
 
  
     
         
Aanmelding voor: 
Leerjaar 1   7 Spaarnestroom     7 mavo      7 havo/vwo  
Leerjaar 2  8 Spaarnestroom     8 mavo      8 havo/vwo   
Leerjaar 3     9 mavo      9 havo/vwo   
Leerjaar 4       4 havo  profiel: CM / EM / NG / NT 
 
 

Leerlinggegevens 

BSN-nummer: ______________________________________________   
(verplicht in te vullen) 

ID of Paspoort-nummer: _______________________________________ 
(verplicht in te vullen en tonen bij aanmelding) 

 
Officiële achternaam: ____________________________________________________________ 

Officiële voornamen: _____________________________________________________________ 

Roepnaam op school:  _____________________________________   

Geboortedatum:     __ __  -  __ __  -  __ __ __ __   

Officieel geslacht volgens bevolkingsregister:   Man     Vrouw  

Leerling wordt graag aangesproken als:             Man     Vrouw    
 
Adres volgens bevolkingsregister: 

Straat:__________________________________________________________________________________ 

Postcode: __________________________  Woonplaats: __________________________________________ 

 

Geboorteplaats:  ______________________________________ Geboorteland: ________________________________ 

Nationaliteit:    Nederlandse    anders, nl. ___________________________________________________ 

 
 

Gegevens ouder/verzorger (contactpersoon 1) 

1. Dhr./Mw.  _____   _____________________________________________ Heeft ouderlijk gezag:  Ja    Nee 

 Mobiel: ___________________________________ 

 E-mail adres: ____________________________________________________ 

 

Gegevens ouder/verzorger (contactpersoon 2) 

2. Dhr./Mw.  _____   _____________________________________________ Heeft ouderlijk gezag:  Ja    Nee 

 Mobiel: ___________________________________ 

 E-mail adres: _____________________________________________________ 

In te vullen door school 
 
ID + BSN gecontroleerd: 
 
Naam medewerker:  
 
____________________ 
 
Paraaf medewerker:  
 
____________________ 
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Basisschool 

Naam school: ____________________________________________________________________________________ 

Welk advies voor Voortgezet Onderwijs heeft uw kind van de basisschool gekregen? 

 Vmbo-TL   

 Vmbo-TL met LWOO (leerwegondersteuning)        

 Vmbo-TL/Havo            

 Havo            

 Havo/Vwo            

 Vwo 

 

Huidige school 
 
Naam school: ____________________________________________________________________________________ 

Klas: ____________   Vmbo-t / Havo / Vwo (doorstrepen wat niet van toepassing is) 

Naam leerkracht/ contactpersoon: ____________________________________________________________________ 

Telefoonnummer leerkracht/ contactpersoon:  __________________________________________________________ 

Heeft de leerling een jaar gedoubleerd?    Ja, klas: ______    Nee 

 
 

Zorg en begeleiding 

1) Is er een dyslexieverklaring van een erkende orthopedagoog?   Ja    Nee 

 Is er een dyscalculieverklaring van een erkende orthopedagoog?   Ja    Nee  

 Indien ja: kopie van verklaring + onderzoeksrapport bij de aanmelding voegen. 

2) Is uw kind ooit getest in verband met leermoeilijkheden of gedragsproblemen?  Ja    Nee 

 Kan het Rudolf Steiner College inzage krijgen in het testrapport?   Ja    Nee 

 Indien nee: graag toelichting _____________________________________________________________ 

 Indien ja: kopie van het rapport  bij de aanmelding voegen. 

3) Heeft uw kind een lichamelijke beperking, chronische ziekte of ooit een ernstig ongeluk gehad?   Ja    Nee 

 Toelichting:  _________________________________________________________________________________ 

4) Zijn er bijzondere omstandigheden die van invloed zouden kunnen zijn op het functioneren van uw kind  

 op school? (ouder overleden / echtscheiding / ziekte in het gezin, etc.) 

 Toelichting:  _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(indien te weinig schrijfruimte, s.v.p. aparte bijlage bijvoegen) 
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Aanleveren gegevens 
 
1) Dit aanmeldingsformulier 
 Volledig ingevuld en ondertekend. 
2) Het regionale doorstroomformulier 
 Dit ontvangt u van de huidige school 
3) ID of Paspoort  

Bij aanmelding toont u een (kopie) identiteitsbewijs of paspoort van de leerling. Indien dit niet beschikbaar is toont u de 
zorgverzekeringspas met het BSN nummer. 

4) Onderzoeken en verklaringen 
 Eventuele dyslexieverklaring, dyscalculieverklaring en/of overige onderzoeksrapporten.  
 
 
 

Ondertekening 
Met deze aanmelding geeft de ouder/verzorger aan: 
 toestemming te geven voor de overdracht van leerlinggegevens van de huidige school naar het Rudolf Steiner College. 
 toestemming te geven om de persoonsgegevens van de leerling en ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het 

onderwijsproces op te slaan in de schooladministratie. De schooladministratie wordt gevoerd op basis van de AVG en de 
gegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de onderwijsdoeleinden op onze school. Indien om wat voor reden 
dan ook de aanmelding niet door kan gaan zullen de aangeleverde gegevens worden vernietigd. 

 Zich te conformeren aan de door de school opgestelde regels zoals die vermeld staan op de website www.rscollege.nl. Dit 
betreft o.a. het zorgbeleid, dyslexiebeleid, alcohol- en drugsbeleid, omgangsbeleid, verzuimbeleid en de algemene 
schoolregels.  

 

Datum: ____________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger 1: ______________________________________ 

 

 

Handtekening ouder/verzorger 2: ______________________________________ 

 


