
                                         

Locatie :___________  

In te vullen door de school 
 
Datum inlevering formulier:                                       Ingenomen door: 

Aanmelding voor: 
 

Leerjaar : 
 
Profiel    : 
 

Niveau   : 
 
Zij-instroom : 

Definitief geplaatst in:    
 

Leerjaar  : 
 
Profiel     : 

 
Niveau    : 
 
Zij-instroom : 

 

 

Indicatie lwoo:     ja / nee         
 

 

AANMELDINGSFORMULIER THORBECKE VO 2019 – 2020 

Persoonsgegevens van de leerling 

Achternaam  

Voorvoegsel  

Voorna(a)m(en)  

Roepnaam  

Geslacht  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Geboorteland  

Burgerservicenummer   

Datum vestiging Nederland leerling*¹  

Nationaliteit 1  

Nationaliteit 2  

Voertaal thuis  

 

Postcode  

Adres  

Woonplaats  

Telefoonnummer thuis  

Mobiel tel.nummer leerling  

Aantal kinderen in gezin  

Plaats van de leerling in het gezin 1e   2e   3e   4e   5e   6e  kind    

*¹ Indien van toepassing 



 
Persoonsgegevens moeder/verzorgster 

Achternaam  

Voorvoegsel  

Voorletters  

Adres (indien afwijkend v.d. leerling)  

Postcode en Woonplaats  

Burgerservicenummer  

Mobielnummer  

Telefoonnummer werk  

Factuuradres (indien afwijkend)  

E-mailadres moeder/ verzorgster  

 
 

Persoonsgegevens vader/verzorger 

Achternaam   

Voorvoegsel  

Voorletters  

Adres (indien afwijkend v.d. leerling)  

Postcode en Woonplaats  

Burgerservicenummer  

Mobielnummer  

Telefoonnummer werk  

Factuuradres (indien afwijkend)  

E-mailadres vader / verzorger  

 
 

Gegevens afleverende school / verleden 

Afleverende school  

Contactpersoon  

Adres + plaats  

Telefoonnummer  

E-mailadres contactpersoon  

Laatst genoten onderwijs Basisonderwijs       /    voortgezet onderwijs 

Is de leerling al eens blijven zitten JA   /  NEE                   Zo ja, in welke klas/groep: 

Onderwijssoort (bij voortgezet ow)  

Leerjaar  

Score eindtoets (bijv. Cito / Iep / Route 8)  

Advies basisschool  

Gewenste opleiding  

Aantal jaren onderwijs buitenland  

Aantal jaren basisonderwijs Nederland  

Aantal jaren voortgezet ow Nederland  



 
Overige gegevens betreffende de leerling 

Naam huisarts  

Telefoonnummer  

Draagt de leerling een bril/lenzen   JA  /  NEE 

Hoe is het gehoor van de leerling  GOED  /  MINDER  / SLECHT 

Heeft de leerling een zwemdiploma  JA  /  NEE       

 
Opmerkingen m.b.t. de gezondheid van de leerling:   ____________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Heeft de leerling broers, zussen of andere familieleden op het Thorbecke VO : 
 
Naam kind: ________________________________ relatie:___________  

 
Naam kind: ________________________________ relatie:___________  

 
Zijn er nog overige bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw zoon/dochter op onze school, bijv. 
gezinsomstandigheden, woonsituatie. 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

 
1. Toelating 
De school handelt volgens de Rotterdamse plaatsingswijzer, te vinden op www.fokor.nl.  
Voor de profielen geldt er daarbij ook nog een sporttest of auditie. 
 

2. Identiteit Openbaar Onderwijs 
Het openbaar onderwijs in Rotterdam is er voor iedereen die de grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat, in het 
bijzonder van artikel 1 van de Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en het Verdrag inzake de 
rechten van het Kind onderschrijft waarbij wordt uitgegaan van gelijkwaardige samenwerking op basis van respect en 
vertrouwen. Ondergetekende verklaart deze identiteit ten volle te onderschrijven.  
 

3. Leerlingenstatuut en locatieregels 
Op het Thorbecke Voortgezet Onderwijs gaan we serieus om met de in het Leerlingenstatuut vastgestelde regels. Deze regels 
worden in overleg met de Medezeggenschapsraad bepaald. Bovendien vinden we het belangrijk dat leerlingen zich houden 
aan de regels en omgangsvormen die per locatie zijn vastgesteld. Leerlingenstatuut en locatieregels (in onze schoolgids) zijn 
gepubliceerd via onze website en liggen ter inzage op de administratie. Ondergetekende verklaart dat zijn/haar zoon/dochter 
zich aan de daarin gestelde regels zal houden. 
 

4. Vrijwillige ouderbijdragen 
Ouders ontvangen bij aanmelding informatie over de vrijwillige ouderbijdragen. Deze staan ook op onze website, zodat 
eventuele wijzigingen daar voor alle ouders te vinden zijn. We zullen u deze digitaal factureren.  
 

5. Toestemmingsverklaring voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter. 

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende 
gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in 
video’s) te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 
schade kunnen ondervinden. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en 
video’s van uw zoon/dochter:  

in de schoolgids en schoolbrochure en schoolkalender
 

op de website van de school 

in de (digitale) nieuwsbrief 

op sociale-media accounts van de school  

 

6. Toestemmingsverklaring i.v.m. begeleiding van de leerling 
In het kader van een adequate begeleiding van de leerling verklaart ondergetekende toestemming te verlenen tot het 
opvragen van informatie over de leerling bij de afleverende school en tot het afnemen van testen ten behoeve van het 
onderwijs. Uiteraard zullen de leerling en diens ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte worden gesteld van de uitkomsten van de 
testen. Tevens wordt toestemming verleend tot opname van deze gegevens in het leerlingdossier en, indien hiertoe 
aanleiding bestaat, tot bespreking van de leerling in het schoolondersteuningsteam (SOT).  
Ondergetekende is ervan op de hoogte dat het leerlingdossier gebruikt wordt bij leerlingbesprekingen en in geval van 
(her)plaatsing van de leerling. Dit alles vindt plaats conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
 
 
Datum inlevering    _____________________     Handtekening ouder/verzorger _____________________ 


