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LEERLING

Klas 1 VMBO BASIS: wel/niet LWOO

Techniekklas (alleen voor vmbo basis/kader)

AANMELDEN PROFIELKLAS*: JA/NEE

*Definitieve plaatsing in een profielklas vindt plaats na een positief
besluit na een testmiddag. 

In te vullen door het Corlaer College

Ingekomen datum:

Leerlingnummer: 517

Aantekening toelatingscommisie:

Roepnaam:______________________________________________Achternaam:___________________________________________________
Voornamen (voluit) _______________________________________________________________________________________Geslacht: M/V
Straat en huisnummer: __________________________________________________________________________________________________
Postcode en woonplaats:________________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer thuis: _________________________________Telefoonnummer leerling: _______________________________________
Geboortedatum: ________________________________________Geboorteplaats en geboorteland: _______________________________
Indien niet geboren in Nederland, in Nederland sinds: ________________________Nationaliteit:________________________________
Burgerservicenummer leerling: 

AANMELDEN
Ondergetekende meldt ______________________________________________(naam leerling) aan voor:

OUDERS/VERZORGERS
Ouder/verzorger 1 is de eerste contactpersoon. Naar deze ouder worden de facturen en uitnodigingen voor de
ouderspreekavond gestuurd.
Naam en voorletters ouder 1:____________________________________________________________________________________________
Mobiel telefoonnummer:________________________________________________________________________________________________
E-mailadres: ____________________________________________________________________________________________________________
Adresgegevens (indien afwijkend van leerling): ___________________________________________________________________________
Relatie tot leerling: moeder/vader/verzorger
Naam en voorletters ouder 2:____________________________________________________________________________________________
Mobiel telefoon_________________________________________________________________________________________________________
E-mailadres: ____________________________________________________________________________________________________________
Adresgegevens (indien afwijkend van leerling): ___________________________________________________________________________
Relatie tot leerling: moeder/vader/verzorger
Bij scheiding: bij wie woont het kind?  ouder 1/ouder 2
IBAN-nummer: 
Zijn er bijzonderheden in de thuissituatie?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Is dit het eerste kind op het Corlaer College? ja/nee
Indien nee, wat zijn de namen van de andere kinderen op het Corlaer College?
________________________________________________________________________________________________________________________

} Sportklas (alleen voor vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-tl)

Klas 1 VMBO KADER: wel/niet LWOO

Klas 1 VMBO-TL/HAVO

Klas 1 ATHENEUM

Klas 1 ATHENEUM/HAVO



SCHOOL VAN HERKOMST
Naam school:___________________________________________________________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________________________________________________________________
Plaats: _________________________________________________________________________________________________________________
Huidige schooltype: Basisschool/Speciaal basisonderwijs

Postbus 100, 3860 AC Nijkerk

Ds. Kuypersstraat 3, 3863 CA Nijkerk

033 245 64 34, corlaer@corlaercollege.nl

www.corlaercollege.nl

Het aanmeldformulier graag inleveren bij uw
basisschool. De leerkracht van groep 8 zorgt
ervoor dat wij het aanmeldformulier ontvangen.

Inleveren aanmeldformulier

EXTRA ONDERSTEUNING
Voor de begeleiding van uw kind op school kan het van belang zijn dat wij op de hoogte zijn van informatie die het
functioneren van uw kind kan beïnvloeden. Die informatie kan te maken hebben met de (geestelijke) gezondheidstoestand
van de leerling, bijzonderheden in het gezin, specifieke leerproblemen, extra ondersteuning/begeleiding die de leerling nodig
kan hebben etc. Geef hieronder een korte omschrijving.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Wilt u eventuele verslagen waaruit blijkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, alvast meesturen?

Procedure tot plaatsing Passend Onderwijs: De wettelijke termijn in het kader van Passend Onderwijs is dat binnen 6 weken, bij een
volledig ingevuld onderwijskundig rapport, uitsluitsel wordt gegeven of een leerling al dan niet geplaatst gaat/kan worden op het VO. In
geval van twijfel kan deze periode nog met 4 weken worden verlengd. De periode van 6 weken gaat pas in op de sluitingsdatum van
aanmelding voor leerjaar 1, te weten 15 maart 2021.

Kan het Corlaer College niet aan de ondersteuningsvraag van de leerling voldoen, dan gaat het Corlaer College in gesprek met andere
scholen binnen de regio (het samenwerkingsverband) en onderzoekt of een andere school de leerling kan plaatsen. De ouder/verzorger
wordt hier te allen tijde van op de hoogte gesteld en dient ook toestemming te geven voor het doorsturen van de schoolgegevens.

ONDERTEKENEN

De geldende schoolregels
De uit deze aanmelding voortkomende verplichting om deel te nemen aan alle onderdelen van het onderwijs en het
lesprogramma. Hieronder vallen o.m. deelname aan: vieringen, excursies, het (brugklas)kamp en het meedoen aan de
internationale uitwisselingen (reisweken en uitwisselingsprogramma’s)

Door ondertekening van dit formulier verklaren de ouders/verzorgers akkoord te gaan met het volgende:
1.
2.

Handtekening ouder/verzorger 1:
Datum:___________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Handtekening ouder/verzorger 2:
Datum:____________________________________
___________________________________________
___________________________________________


