
Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Met dit formulier meldt u uw kind aan op onze school. Een belangrijke stap! Wij zullen er 
alles aan doen om uw kind een mooie en succesvolle schooltijd te bezorgen.  

Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier in te vullen en te ondertekenen. Het is gebruikelijk 
dat de basisschool het ingevulde formulier met de bijbehorende documenten aan ons 
doorstuurt. 
Wij ontvangen het formulier graag uiterlijk 13 maart 2023. U ontvangt een bevestiging van 
de aanmelding. 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. F. (Felix) van der Meer, 
teamleider onderbouw/bovenbouw vmbo-mavo

Dhr. H. (Hans) Schalkwijk, 
teamleider onderbouw havo-vwo

Scheldemond College
Postbus 69
4380 AB  Vlissingen

Gebouw Sardijn /Gebouw Wielingen
Weyevlietplein 7-13
4385 CH  Vlissingen  
T 0118 479400
E info@scheldemondcollege.nl

www.scheldemondcollege.nl

Aanmeldingsformulier
BRUGKLAS (LEERJAAR 1)

Schooljaar 2023-2024

	Datum ingekomen:

	Leerlingnummer:  

	Opleiding: 

	Keuzevak:

	Scan:

	Advies basisschool:

	Plaatsing:

	Teamleider: 

	Paraaf teamleider

Naam van de nieuwe leerling:  

In te vullen door de leerlingenadministratie



1

2

Gegevens leerling

Achternaam: 

Eventuele officiële achternaam: 

Voorna(a)m(en):  

Roepnaam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Telefoon thuis:   

Mobiel leerling: 

Geboortedatum: 

Geboorteland: 

Indien niet in Nederland geboren, in Nederland sinds: 

Burgerservicenummer: 

 Jongen         Meisje         X

Geboorteplaats:

Nationaliteit:

Tweede nationaliteit:

	Ja 	Nee  

	Ja 	Nee  Geheim nummer:

Geheim adres:

Gegevens gezin leerling
Actuele informatie over de leerling/de school ontvangt u via e-mail. Het is dus belangrijk dat u uw e-mailadres aan ons 
doorgeeft. 

Ouder/ verzorger 1 

Relatie tot de leerling:

Achternaam: 

Nationaliteit: 

Telefoon thuis: 

Mobiel:

E-mailadres:  

Adres (indien afwijkend van adres leerling): 

Ouder/ verzorger 2

Relatie tot de leerling:

Achternaam: 

Nationaliteit: 

Telefoon thuis: 

Mobiel:

E-mailadres:  

Adres (indien afwijkend van adres leerling): 

Aantal kinderen 

Heeft de leerling een broer en/of zus op onze school?     Ja  Nee

  Voorletter(s):

Geboorteland:

Telefoon werk: 

	Ja 	Nee  Wettelijk:
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  Voorletter(s):

Geboorteland:

Telefoon werk: 

	Ja 	Nee  Wettelijk:



3

4

5

6

Achtergrondinformatie gezin en gezondheid

Zijn er bijzondere omstandigheden in het gezin?  

Indien ja, wilt u dat de zorgcoördinator contact met u opneemt? 

Is/was er begeleiding in het gezin?  

Eventueel naam voogd/verzorger: 

Naam huisarts: 

Woonplaats huisarts: 

Telefoon huisarts: 

Gebruikt de leerling medicijnen?

Zo ja, welke?

Overige bijzonderheden: 

	Ja 	Nee

	Ja 	Nee

	Nee 	Ja, door:   

	Ja 	Nee

Heeft de leerling behoefte aan begeleiding en ondersteuning? Aankruisen indien van toepassing:

Anders, namelijk:

Testgegevens en beschikking van de indicatie toevoegen: 	Aanwezig  Niet aanwezig

Aanvullende informatie die van belang is: 

Dyslexie:  Ja      Nee Dyscalculie:       Ja      Nee

Is de leerling in het bezit van een zwemdiploma? 
 Ja:      A      B      C      Meer:  Nee  

Wat is de laatst bezochte school van de leerling? In te vullen door de basisschool:

Naam: 

Straatnaam en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoon: 

Laatst doorlopen groep: 

Leerkracht groep 8: 

Advies basisschool: 

Handtekening leerkracht/directeur:

Gedoubleerd in groep:

Aanmeldformulier - Brugklas (Leerjaar 1)



De leerling wil in aanmerking komen voor:

Opleiding:  Vmbo b (basis/lwoo)   Mavo (k/g/t)  Havo-kansklas   

  Havo-vwo   Vwo

Keuzevak:  Sportklas  Musicalklas  Basketbalklas* 

  Dansklas*  Muziekklas  Highschool

7

8

9

10

11

12

Doet de leerling aan Topsport?

 Voetbal (JVOZ)   Tennis (TOZ) Turnen (TSZ) 

 Topsporttalent status (uitgegeven door de sportbonden/ NOC*NSF) voor de sport:

 Anders:

Waarom heeft de leerling voor het Scheldemond College gekozen?

 Afstand woonplaats – school  Imago school  Veiligheid

 Begeleiding en ondersteuning  Kwaliteit onderwijs  Vrienden/vriendinnen

 Highschool  Sport(klassen)  Overig 

Wet bescherming persoonsgegevens
Wanneer de leerling tijdens de schoolperiode meerderjarig wordt, gaan alle rechten en plichten van de ouders/verzorgers over op de 
leerling. Met de aanmelding stemt u in met de regels die gelden op onze school. Deze zijn te vinden in de schoolgids en aanverwante 
documenten op www.scheldemondcollege.nl/informatie-voor-ouders. Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt in een 
geautomatiseerde leerlingenadministratie en – indien nodig – gebruikt als uw zoon of dochter in aanmerking komt voor begeleiding en 
ondersteuning in een zorgteam. Sinds 25 mei 2018 is de privacywetgeving van kracht. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop scholen 
om moeten gaan met de gegevens van leerlingen. Na aanmelding van uw kind, ontvangt u van ons de nodige informatie en formulieren 
die hierop betrekking hebben. En u kunt dan uw toestemming registreren in ons leerlingsysteem Somtoday.  Voor meer informatie over dit 
onderwerp verwijzen wij naar www.scheldemondcollege.nl/reglementen-en-statuten. 

Ruimte voor vragen of verzoeken

 

Ondertekening

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van punt 10 en verklaart dat de vermelde gegevens juist zijn.

Datum:  

Handtekening ouder/verzorger:

(Wil de leerling bij een vriendje of vriendinnetje in de klas? Plaats de voor- 
en achternaam dan hier en wij doen ons best het in orde te maken).

*Definitieve plaatsing is op basis van intake. 

Bij de kennismakingsmiddag in juni geef je jouw gekozen highschoolprogramma's door. 

De basketbalklas gaat alleen van start wanneer we voldoende leerlingen hebben voor het vormen van een basketbalteam.
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Plaats:


