
AANMELDINGSFORMULIER ZIJ-INSTROOM

Gegevens van de leerling

Achternaam Voorvoegsel 

Voorna(a)m(en) Roepnaam

 ■ man  ■ vrouw  ■ X Nationaliteit 

Adres Postcode/woonplaats

Tel.nr. (thuis) Tel.nr. (mobiel)

Geboortedatum Geboorte gemeente

Geboorteland Burgerservicenummer

Naam huisarts Tel.nr. huisarts

Gegevens ouder/verzorger 1 Gegevens ouder/verzorger 2

Voorletter en achternaam Voorletter en achternaam

Adres Adres

Postcode/woonplaats Postcode/woonplaats

Tel.nr. Tel.nr.

E-mailadres E-mailadres

I.v.m. de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage s.v.p. het IBAN-nummer van de ouder invullen:

IBAN-nummer

Op naam van

Bijzonderheden gezinssituatie

Ouders zijn gescheiden  ■ nee   ■ ja
Zo ja, kind woont bij   ■ moeder  ■ vader   ■ co-ouderschap   

Anders nl.   

Adres

Tel.nr.        E-mailadres     



Welke ondersteuning is voor uw zoon /dochter gewenst?

Aanmelding voor leerjaar 

■ Leerjaar 2 ■ BBL ■ KBL ■ GTL

■ Leerjaar 3 ■ BBL ■ KBL ■ GTL

■ BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)

■ D&P (Dienstverlening en Producten)

■ E&O (Economie en Ondernemen)

■ HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)

■ ☐MVI (Media, Vormgeving en ICT)

■ M&T (Mobiliteit en Transport)

■ PIE (Produceren, Installeren en Energie)

■ Z&W (Zorg en Welzijn)     
■ Leerjaar 4 ■ BBL ■ KBL  ■ GL ■ TL  

■ BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)

■ D&P (Dienstverlening en Producten)

■ E&O (Economie en Ondernemen)

■ HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie)

■ MVI (Media, Vormgeving en ICT)

■ M&T (Mobiliteit en Transport)

■ PIE (Produceren, Installeren en Energie)

■ Z&W (Zorg en Welzijn)       

Gegevens van de school waar de leerling momenteel staat ingeschreven 

Naam school

Adres school 

Postcode/woonplaats

Tel.nr.

Naam mentor 

E-mailadres mentor 

Bij het inleveren van dit aanmeldingsformulier,  
een kopie van een geldig identiteitsbewijs of paspoort bijvoegen.



 In te vullen door afleverende school

Welk niveau volgt de leerling nu de lessen? 

• Is er dyslexie geconstateerd  ■ ja (verklaring toevoegen)   ■ nee   

• Is er dyscalculie geconstateerd ■ ja (verklaring toevoegen)   ■ nee

Wat is uw indruk van de leerling? U kunt hierbij denken aan:

 • Gedrag

 • Aanpassingsvermogen

 • Omgang met andere leerlingen

 • Snelheid in begrip

 • Concentratievermogen

 • Inzicht

 • Zelfstandigheid

Welke ondersteuning is voor deze leerling gewenst? 

Welk niveau is volgens u haalbaar    ■ BBL ■ KBL      ■ TL  

 Verzoek om onderstaande gegevens aan te leveren

• LVS gegevens van de basisschool

• Recente cijferlijst

• Verzuimoverzicht

• Relevante informatie; onderzoeksverslagen en eventueel OPP

• Ik verzoek u contact op te nemen     ■ ja ■ nee

Akkoordverklaring ouder/verzorger 

• Als ouder ga ik ermee akkoord dat de huidige school de onderwijsgegevens aan het Alma College doorgeeft. 
•  Als ouder/verzorger geef ik toestemming de gegevens van de leerling op te nemen in het leerlingvolgsysteem ten behoeve 

van het onderwijs met inachtneming van de geldende regels in de Wet Persoonsregistratie. 
•  Tevens geef ik toestemming de benodigde gegevens eventueel  in het zorgteam van de school te bespreken. In voorkomende 

gevallen word ik hierover geïnformeerd.

Datum                   

Naam ouder/verzorger

Dit aanmeldingsformulier opsturen naar:    
Het Erasmus
T.a.v. Alma College
Postbus 341
7600 AH Almelo 
aanmelden@almacollege.nl

Schoolstempel + handtekening mentor 
toeleverende school   

Handtekening ouder/verzorger 
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