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VAKCOLLEGE RIJNMOND  

AANMELDINGSFORMULIER NIEUWE LEERLINGEN 2019-2020 

 

Voor welke vakroute wilt u uw kind aanmelden? Graag aankruisen wat van toepassing is. 

 

☐    Vakroute Techniek (Bouwen, Wonen en Interieur en 

        Produceren, Installeren & Energie) 

of 

☐    Vakroute Mens & Dienstverlenen   

       (Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen) 

☐    Ik meld mijn kind ook aan voor de sportklas 2019-2020 

        (De kosten bedragen € 120 voor een heel schooljaar)  

 

Persoonsgegevens van uw kind 

Achternaam: 

 

Voornamen:  

 

Roepnaam: 

Geslacht:             ☐ jongen      ☐ meisje 

Geboortedatum:                                                   Geboorteplaats: 

 

Als uw kind in het buitenland is geboren, wanneer is hij/zij in Nederland aangekomen? 

 

Nationaliteit:                                                            Evt. tweede nationaliteit: 
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Burgerservicenummer:  

Woonadres: 

 

Postcode:                                                               Woonplaats: 

 

Telefoonnummer kind (indien van toepassing): 

 

Heeft uw kind een zwemdiploma: ☐ ja 

                                                       ☐ nee 

Dit i.v.m. diverse sportactiviteiten. 

Heeft uw kind dyslexie of dyscalculie? Indien van toepassing graag een kopie verklaring(en) 

meesturen           

Dyslexie: :     ☐ ja 

                     ☐ nee 

Dyscalculie: : ☐ ja 

                     ☐ nee 

 

Medische gegevens 

Huisarts naam: 

Huisarts telefoon: 

Dit in geval van calamiteiten. 

Zijn er andere bijzonderheden (gezondheid, gedrag, pesten enz.) die de school moet 

weten:  
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Gegevens ouders/verzorgers  

Ouder 1: vader/moeder/verzorger 

(Omcirkel wat van toepassing is) 

Ouder 2: vader/moeder/verzorger 
(Omcirkel wat van toepassing is) 

Naam: 

 

Wettelijk vertegenwoordiger:   ☐ja   ☐nee 

Naam:  

 

Wettelijk vertegenwoordiger:   ☐ja   ☐nee 

Adres: 

 

Adres: 

Postcode/woonplaats: 

 

Postcode/Woonplaats: 

Telefoon thuis: Telefoon thuis:  

Telefoon mobiel:                                                Telefoon mobiel: 

Telefoon werk: Telefoon werk: 

E-mail: E-mail: 

 

Handtekening: Handtekening: 

 

Heeft u nog andere kinderen die binnen de Stichting Andreas College (Vakcollege 

Rijnmond, Pieter Groen of Limes Praktijkonderwijs) onderwijs volgen: 

    Naam:                                          Leerl.nr. geb.datum: locatie: 

1.    

2.    

3.    

Wat betreft de gezinssituatie moet de school beslist het volgende weten: 
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Passend onderwijs 

Wij willen graag een goede inschatting kunnen maken van de ondersteuning die uw kind 

nodig heeft. Denkt u dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op het voortgezet 

onderwijs? Zo ja, welke? 

Overig 

Hier kunt u aangeven bij wie uw kind graag in de klas komt (wij proberen hier rekening 

mee te houden): 

 

 

 

Bijlagen 
Kruis aan wat van toepassing is.  
 

☐ kopie paspoort/ID (graag beide zijden kopiëren)/geboortebewijs 

     Wij zijn wettelijk verplicht deze op te nemen in onze administratie. 

 

☐ schooladviesblad met unieke code ontvangt u van de basisschool (verplicht) 

☐ dyslexie en/of dyscalculieverklaring  

☐ overig, nl. 

 

 

Deze aanmelding s.v.p. inleveren bij uw basisschool die voor verdere verzending zorgt. Indien 

de basisschool de aanmelding aan de ouders overlaat vragen wij u vriendelijk de formulieren 

op te sturen naar: 

Vakcollege Rijnmond       

t.a.v.: dhr. C. A. W. van Eeden, teamleider onderbouw 

Antwoordnummer 14083, 2220 VB  KATWIJK 

 

Natuurlijk mag u de formulieren ook afgeven op school zelf bij de receptie aan de Louise de 

Colignylaan 2, 2224 VT Katwijk. Dit kan tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Op woensdag 19 juni vindt de kennismakingsmiddag plaats. U ontvangt hierover begin juni 

een uitnodiging. 


