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Aanmelding voor schooljaar  1  2  3  4 

Aanmelding voor leerweg  
 
 

 
 basisberoepsgerichte 

     leerweg 

 
 kaderberoepsgerichte 

     leerweg 

 
 gemengde 

     leerweg 
 

    

Gegevens van de leerling 

Geslacht   man  vrouw 

Roepnaam  Officiële voornamen  

Tussenvoegsel(s)  Achternaam  

BSN   Geboortedatum  

Geboorteplaats 
(Volgens ID) 

 Nationaliteit  

Adres  

Postcode  Woonplaats    

Mobiel leerling    

(geen mobiel nummer van ouder/verzorg(st)er/anders) 

Gegevens van de 1e ouder/verzorg(st)er/anders (contactadres) 

  vader  moeder  verzorg(st)er  anders, nl: 

Voorletter(s)  Tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Adres    

Postcode  Woonplaats 

Telefoonnummer  Mobiel nummer  

E-mailadres  

Contactadres is tevens 
factuuradres? 

 ja         nee Zo niet, mailadres factuur:  

Gegevens van de 2e ouder/verzorg(st)er/anders 

  vader  moeder  verzorg(st)er  anders, nl: 

Voorletter(s)  Tussenvoegsel(s)  

Achternaam  

Adres  
(indien afwijkend van ouder 1) 

  

Postcode  Woonplaats  

Telefoonnummer  Mobiel nummer 

E-mailadres  

 



 

2 

 

 

Huidige opleidingsgegevens 

De leerling zit in het:  basisonderwijs  speciaal onderwijs  

 
 voortgezet onderwijs (VO) (voor zij-instroomleerlingen)     

     leerweg + leerjaar: 
 

Informatie over school van herkomst 

Naam  Adres  

Plaats  Postcode  

Telefoon    

E-mail  

Leerwegadvies 
 

 basis  kader  gemengd  theoretisch  havo  vwo 

Themaklas indien van toepassing 

 paardenklas  kookklas  technologie klas  projectklas   

Informatie van belang voor de school 

Heeft de leerling leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en/of extra ondersteuning nodig waar de school rekening mee moet 
houden?                     ja                           nee 

Zo ja, tijdens een (intake)gesprek wordt de gelegenheid geboden dit nader toe te lichten en, indien gewenst, een kopie van de 
verklaring/onderzoek rapportage af te geven. Hierdoor zijn wij als school beter in staat de juiste begeleiding aan de leerling te 
bieden. 

Overig 

Zit er al een broer of zus bij ons op school?  ja, naam                      nee 

Privacy  

U geeft de toelatingscommissie van onze school toestemming voor het opvragen van dossiergegevens van de leerling, zodat 
we de leerling de best mogelijke begeleiding/ondersteuning kunnen geven.                    ja                         nee 
 
Dossiergegevens kunnen onderwijskundige, psychologische, sociaal-maatschappelijke en medische gegevens bevatten. 

 
Indien u bovenstaande toestemming wilt intrekken dan kunt u dit kenbaar maken via administratie@yuverta.nl. 

Ondertekening  

Datum:   

Naam:  

 
 
 
Handtekening 
ouder/verzorg(st)er/anders: 

 

(is de leerling 16 jaar of ouder, dan dient de leerling het formulier ook te ondertekenen) 

mailto:administratie@yuverta.nl

