
 * doorhalen wat niet van toepassing is 

  

 Aanmeldingsformulier 1e leerjaar 

 2023 – 2024 
 

 Postbus 282  

 1740 AG  Schagen  

 tel.: 0224 – 29 78 41 

 www.regiuscollege.nl / aanmeldingen@regiuscollege.nl 

 Leerlinggegevens: 

Roepnaam: Geboorteland: 

Voornamen: Nationaliteit: 

Officiële achternaam: Indien niet in Nederland geboren: 

Straat: Datum in Nederland: 

Huisnr.: Postcode: Aantal jaren onderwijs in Nederland: 

Woonplaats:  Aantal kinderen in het gezin: 

Huistel.nr.: geheim?  ja/nee* Hoeveelste kind: 

Burgerservicenr.:  Heeft de leerling een broer/zus op het Regius College? 

Geslacht: M/V* ja/nee* 

Geboortedatum: Indien ja, wie: 

Geboorteplaats: Leerlingnummer: 

  Gegevens 

ouder(s)/verzorger(s) 

Ouder/verzorger 1 (standaard 

postadres en ouderportaal): 

(woonachtig op adres leerling) 

Ouder/verzorger 2:  

(indien woonachtig op een 

ander adres, dit vermelden 

met e-mailadres) 

Verzorger: 

(woonachtig op adres 

leerling) 

Wettelijke 

vertegenwoordiger ja 
ja/geen 2e wet. 

vertegenwoordiger* ja/nee* 

Voorletter(s):    

Voorvoegsel(s):    

Achternaam:    

Geslacht: M/V* M/V* M/V* 

Geboorteland:    

Nationaliteit:    

Mobielnummer: /geheim ja/nee* ja/nee* ja/nee* 

Overdag bereikbaar op 

tel.nr. (werk):    

zelfde adres als de leerling ja 
ja/nee* 

indien nee adres invullen 
ja 

Straat: adres leerling  adres leerling 

Huisnr.: adres leerling  adres leerling 

Postcode: adres leerling  adres leerling 

Woonplaats: adres leerling  adres leerling 

Ook post ontvangen en 

ouderportaal ja 
ja/nee* 

van toepassing bij ander adres 
n.v.t. 

E-mailadres t.b.v. 

ouderportaal    n.v.t. 

Relatie: moeder/vader/co- 

ouder/voogd(es)*/anders:    

Ouder(s)/verzorger(s) 1 en 2 geven verzorger 3 toestemming om informatie over de leerling te ontvangen ja/nee* 

Opmerking t.a.v. ouder(s)/verzorger(s): 

 
 

  Schoolloopbaangegevens:  

Naam laatst bezochte/huidige school:                                                          basisschool/speciale basisschool* 

Groep      t/m        

Straat en huisnr.: Postcode: Plaats: 

Naam groepsleerkracht: Tel.nr.: 

  



 * doorhalen wat niet van toepassing is 

Leergegevens  

Heeft uw kind bepaalde leerproblemen  ja/nee* 

Indien ja, s.v.p. omschrijven:  

Is uw kind getest op dyslexie ?  ja/nee*   Indien ja, onderzoeksrapport toevoegen 

Heeft u een dyslexieverklaring  ja/nee*   Indien ja, dyslexieverklaring toevoegen 

Heeft uw kind op de basisschool extra/speciale begeleiding gehad? ja/nee* 

Indien ja, s.v.p. omschrijven: 

Indien er rapportages zijn, dan deze graag toevoegen 

 

Aanmelding en advisering: 

Advies school en visie ouders s.v.p. in onderstaande tabel aankruisen. Het Regius College volgt, conform de 

wetgeving, het advies van de basisschool. 

opleiding  advies school visie ouders 

praktijkonderwijs (pro)   

vmbo: basisberoepsgerichte leerweg (BL)   

vmbo: basis- kaderberoepsgerichte leerweg (BL/KL)   

vmbo: kaderberoepsgerichte leerweg (KL)   

vmbo: gemengde leerweg of theoretische leerweg (GL/TL)   

TL/havo   

havo   

havo Accent   

havo/vwo    

havo/vwo Accent   

vwo   

vwo Accent   

Aanvullende gegevens: 

Zijn er bijzonderheden waarvan de school op de hoogte moet zijn? 

Bijvoorbeeld: gehoor, gezichtsvermogen, ziekte, medicatie, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS) 

Toelichting: 

 

 

Andere zaken die van belang (zouden kunnen) zijn: 

 

 

 

Wordt of is uw kind ooit begeleid door een externe instantie? ja/nee* 

Zo ja, 

door: 

 MEE  Triversum  wijkteam 

 anders, nl.: 

 periode: 

 

Geeft u de basisschool toestemming gegevens over uw kind te verstrekken aan het Regius College? ja/nee* 

Ik ben bekend met de gedragsregels van het Regius College Schagen. Ik ga hiermee akkoord: ja/nee* 

De gedragsregels staan beschreven op onze website - www.regiuscollege.nl  

Ondertekening door ouder/verzorger: 

 

 

 

(plaats)   (datum)  (handtekening ouder/verzorger) 

 


