
 

 

AANMELDINGSFORMULIER 
SCHOOLJAAR…………………………………………………………………… 

Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunnen wij in behandeling nemen. 

Graag met BLOKLETTERS invullen. 
 

 

Voor welk leerjaar wilt u uw kind aanmelden? 

Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 

BBL BBL BBL BBL 

KBL KBL KBL KBL 

MAVO MAVO MAVO MAVO 

 

 
*De toelating voor leerjaar 1 wordt bepaald in 

samen- spraak met de basisschool, toelating tot 

leerjaar 2 en hoger gebeurt in overleg met de 

school van herkomst. 

 
 

 

 

Officiële achternaam Tussenvoegsel (bijv. de, van)  

Achternaam (indien afwijkend) Tussenvoegsel 

Voornamen  

Roepnaam Geslacht Man Vrouw 

Geboorteplaats Geboortedatum  

Geboorteland Nationaliteit(en) 

Welke taal wordt er thuis gesproken?  

Datum aankomst in Nederland Volgt onderwijs in Nederland sinds 
(indien van toepassing) (indien van toepassing) 

Straat en huisnummer 

Postcode en plaats 

Telefoonnummer thuis Mobiel leerling 
 

 

Eerste verzorger en tevens contactpersoon voor de communicatie: 

Vader Moeder anders namelijk: Mobiel: 

Achternaam: Tussenvoegsel: Voorletters: 
 

 

 
 

Tweede verzorger: 

Vader Moeder anders namelijk: Mobiel: 

Achternaam: Tussenvoegsel: Voorletters: 
 

 

 
* Nodig i.v.m. correspondentie vanuit school aan u. 

 

 

  

 

 

 



 
 

Vader 

Achternaam: 

Moeder  anders namelijk: Mobiel:  

Tussenvoegsel: Voorletters: 

 
 

Adres: Postcode: 
 

Woonplaats: 
 

* Nodig i.v.m. correspondentie vanuit school aan u. 

 
 

 

Naam school Telefoon 
 

Adres Postcode/Plaats 
 

 

Leerjaar Niveau/opleiding 
 

Contactpersoon/leerkracht Functie 
 

 

 
 

Reden voor verlaten huidige school* 

* Als u toelating vraagt voor leerjaar 2 of hoger. 

 
 

 
 

 

 
 

Is uw kind dyslectisch? Nee Ja >> Stuur een kopie mee van de dyslexieverklaring. 

 
 

 
 

Naam: Handtekening: 
 

 

Datum: 

 

 

 

• Alle VO-scholen van de Almeerse Scholen Groep, het bestuur waaronder het 
Buitenhout College valt, hebben een toelatingsbeleid. Dit beleid is terug te vinden 
op onze website www.buitenhoutcollege.nl 

 

• De op dit formulier verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een 
geautomatiseerd bestand. Met het ondertekenen van dit formulier gaat u 
akkoord met het uitwisselen van informatie tussen het Buitenhout College en de 
huidige school over de schoolloopbaan van uw kind. 
Ook staat u ons toe om de informatie van dit aanmeldingsformulier indien 
nodig te delen met andere (externe) deskundigen als het leerproces en/of de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind daartoe aanleiding geeft.  
 

• Bij aanmeldingen voor leerjaar 2 en hoger geldt dat de inschrijving van uw 
zoon/dochter pas definitief is nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden 
en u een bevestiging heeft ontvangen. 

• Uw zoon/dochter wordt pas geplaatst nadat bovenstaande 
formaliteiten zijn geregeld en nadat de afleverende school een 
volledig ingevuld informatieformulier aan ons heeft toegestuurd. 

 
Verzenden 
Lever dit formulier - samen met een kopie van een geldig 
identiteits- bewijs (ID-kaart, Paspoort of Verblijfsvergunning) in bij 
de school of stuur het in een voldoende gefrankeerde envelop 
naar: 

 
Buitenhout College 
T.a.v. Leerlingenadministratie  
Ambonstraat 2 1335 JV Almere 

 

 

 

 

 

(bijvoorbeeld medicijn gebruik) 

 

http://www.buitenhoutcollege.nl/

