
Naam leerling:

Aanmelding per  / /    Leerjaar: 3      

             4

Eerste kind uit uw  gezin dat naar het Greijdanus gaat?  Ja / Nee*     

Aanmelding voor:  Vestiging     Bezoekadres                      Postadres
(één vestiging aankruisen)

    Enschede Deppenbroekstraat 4, 7523 PB | T(038) 4698530 Postbus 282, 7500 AG

    Hardenberg Burg. Schuitestraat 7a, 7772 BS | T(038) 4698500 Postbus 61, 7770 AB 

    Meppel Schoolstraat 5, 7941 CA | T(038) 4698550 Postbus 248, 7940 AE

    Zwolle Campus 5, 8017 CB | T(038) 4698698 Postbus 393, 8000 AJ

         Leerling met een specifieke onderwijsbehoefte (sso)

 Akkoord voor plaatsing adjunct directeur

* omcirkelen wat van toepassing is

Niet invullen:

Stamnummer: 

TH (alleen lj.3) TL KB BB

Hardenberg

Techniek breed

Dienstverlening en Producten

Meppel

Dienstverlening en Producten

Zwolle

Theoretische Leerweg

PIE

Dienstverlening en Producten

BWI

Enschede

Aanmeldingsformulier
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1. Gegevens van de leerling. In te vullen door de ouders/verzorgers.   

Roepnaam:                M / V * Achternaam:

Officiële naam:

Postcode:   Straat:        Huisnr.          toev.

Woonplaats:    Woongemeente:    Land:

Is het postadres gelijke aan het woonadres? Zo nee, gewenst postadres:

Leerling is een kind/pleegkind* van onderstaande ouders. 

Mobielnr. leerling:    E-mail leerling: 

Nationaliteit:   Nederlandse   Anders, te weten :           In Nederland vanaf:      /     /

Geboortedatum:        /    /             Geboorteplaats:

Geboortegemeente:               Geboorteland:

BurgerServiceNummer (verplicht):       

Lichamelijke of andere problemen waarmee de school rekening moet houden (bijvoorbeeld overlijden, gescheiden 
ouders, thuissituatie of bijzondere hulpvraag vanwege ontwikkelingsstoornissen): 

Vindt u nadere toelichting via een gesprek wenselijk? Nee/Ja, over
Bij een persoonlijke ontwikkelingsstoornis neemt de school in ieder geval contact met u op.      
 
Aantal kinderen in gezin (incl. de aangemelde leerling)   Aantal jongens:  Aantal meisjes:

Positie kind in het gezin (oudste,jongste,etc):

    Ouder/verzorger 1   Ouder/verzorger 2
    Man  Vrouw    Man  Vrouw 

Naam en voorletters:

Straat:

PC / woonplaats:

Nationaliteit:

Tel. nr.1:

Tel. nr.2:

E-mail:
(kies één e-mailadres welke u wilt gebruiken voor het ouderweb - hierop staat persoonlijke informatie over uw kind zoals 
absentie en cijfers. In geval van gescheiden woonsituatie kunnen beide ouders inloggen met hun eigen e-mailadres). 

Kerkelijke gezindte:

Ondergetekende gaat er wel / niet* mee akkoord dat de vorige school de leerlinggegevens doorgeeft aan het Greijdanus. 

De gegevens van dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het schooladministratiesysteem en zullen binnen de kaders van het 
privacyregelement worden gebruikt voor de organisatie van Greijdanus en voor het geven van onderwijs en begeleiding aan de leerling. 
Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacyreglement: www.greijdanus.nl/reglementen. Door de overheid is de zorgplicht 
ingevoerd. Op de website van het greijdanus kunt u lezen wat dit voor u en uw kind betekent en welke rechten en plichten u heeft. 
 
 Handtekening ouder/verzorger of wettelijk vertegenwoordiger    Datum:        /    /

* omcirkelen wat van toepassing is



Informatie van de huidige school. In te vullen door de directeur of mentor van de te verlaten school.

Gegevens van de school:

Naam van de school:       Directeur:

Adres:         

Postcode:        Mentor:

Bezoekadres: 

Postadres:   
      
Woonplaats:      

Telefoon:       E-mail:  
 
Schoolvorderingen
Wij verzoeken u een kopie van de rapporten en/of relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem mee te sturen
Of anders: wij ontvangen graag een kopie van de (voorlopige) resultaten voor het schooleindonderzoek , c.q. de re-
sultaten behaald volgens het pta.

Overige gegevens van de leerling:
(bijvoorbeeld leermoeilijkheden, dyslexie/dyscalculie (eventuele officiële verklaring bijvoegen), gedrag, ADHD, PDD-
NOS, omgang met klasgenoten en volwassenen, schoolverzuim of andere zaken waar wij aandacht aan moeten 
besteden)

Vindt u nadere toelichting via een gesprek wenselijk? Ja / nee*

Schoolloopbaan (alleen invullen indien van toepassing)
Indien de leerling de school niet op de gebruikelijke wijze heeft doorlopen (bijvoorbeeld gedoubleerd of versneld),
kunt u hieronder aangeven wanneer en waarom er is afgeweken van de regel.

Ingevuld door:  
   (naam)     (functie)

Datum:     Handtekening:

In te vullen door het Greijdanus:
Opmerkingen: bijvoorbeeld naar aanleiding van een gesprek met ouders/verzorgers of vorige school van de leerling

Plaatsingsbeslissing: 

Geplaatst in:     Stamnummer:

* omcirkelen wat van toepassing is
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