
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meldt zich aan voor                            � vmbo T     � vmbo T/havo      � havo       � havo/vwo        � vwo 

Gegevens leerling 

 
 

 0HOGW�]LFK�DDQ�YRRU       mavo        PDYR�Kavo  KDYR

Gegevens leerling 
Achternaam 

Voornamen (voluit) 

Roepnaam 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) - - Geslacht  � ���M � � ���V 

Geboorteplaats 

Burgerservicenummer (BSN) 

Nationaliteit � Nederlandse � Anders, nl. 

Leerling geboren in Nederland � Ja � Nee, datum aankomst in Nederland  -     - 

   Geboorteland 

Broer en/of zus op KHW�%HUODJH? � Nee     � Ja, naam 

Hoofdadres leerling 
Adres 

Postcode + woonplaats 

Telefoonnummer thuis Mobiel leerling 06 - 

Ondersteuningsbehoefte 

� Niet van toepassing � Dyslexie 

� AD(H)D � ��$OWUD�%32��%HJHOHLGHU�3DVVHQG�2QGHUZLMV�

� ��57��5HPHGLDO�7HDFKLQJ�

� ��6SLULW�2.$��2XGHU�.LQG�$GYLVHXU�

Gegevens huidige school 
Naam school 

Plaats 

Naam leerkracht 

Voorkeur klasgenoten 
De samenstelling van de klassen is o.a. afhankelijk van het niveau. 
De voorkeur kan niet altijd gehonoreerd worden. 

Naam 1 

Naam 2 

 

Aanmeldformulier   
BRUGKLAS 2019-2020

 KDYR�vwo  vwo 

� ��6FKRRO
V�FRRO� ��**=

� �-%5$��-HXJGEHVFKHUPLQJ�$PVWHUGDP�

� ���$QGHUV��QO�

� Dyscalculie 

AANMELDFORMULIER VOOR 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
 

 0HOGW�]LFK�DDQ�YRRU       mavo        PDYR�Kavo  KDYR

Gegevens leerling 
Achternaam 

Voornamen (voluit) 

Roepnaam 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) - - Geslacht  � ���M � � ���V 

Geboorteplaats 

Burgerservicenummer (BSN) 

Nationaliteit � Nederlandse � Anders, nl. 

Leerling geboren in Nederland � Ja � Nee, datum aankomst in Nederland  -     - 

   Geboorteland 

Broer en/of zus op KHW�%HUODJH? � Nee     � Ja, naam 

Hoofdadres leerling 
Adres 

Postcode + woonplaats 

Telefoonnummer thuis Mobiel leerling 06 - 

Ondersteuningsbehoefte 

� Niet van toepassing � Dyslexie 

� AD(H)D � ��$OWUD�%32��%HJHOHLGHU�3DVVHQG�2QGHUZLMV�

� ��57��5HPHGLDO�7HDFKLQJ�

� ��6SLULW�2.$��2XGHU�.LQG�$GYLVHXU�

Gegevens huidige school 
Naam school 

Plaats 

Naam leerkracht 

Voorkeur klasgenoten 
De samenstelling van de klassen is o.a. afhankelijk van het niveau. 
De voorkeur kan niet altijd gehonoreerd worden. 

Naam 1 

Naam 2 

 

Aanmeldformulier   
BRUGKLAS 2019-2020

 KDYR�vwo  vwo 

� ��6FKRRO
V�FRRO� ��**=

� �-%5$��-HXJGEHVFKHUPLQJ�$PVWHUGDP�

� ���$QGHUV��QO�

� Dyscalculie 

(of ondersteuning gehad van…) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen als alle benodigde formulieren zijn ingeleverd/gezien:  
 
Ingeleverd: 

� Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier, mét e-mailadres van ouder(s)/verzorger(s).  
� Voorkeurslijst met ELK-nummer en advies. 
� Een volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier “Publicatie foto’s en video’s” (zie bijlage). 

 
Gezien: 

� Geldig paspoort/identiteitskaart van leerling en ouder/verzorger.  
� Indien de leerling niet in Nederland geboren is: uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie met vermelding datum komst in NL en BSN-nummer.  
 

Leerlingen van basisscholen buiten Amsterdam leveren (ook) in: 
� Keuzeformulier van de website www.voschoolkeuze020.nl (is ook voorkeurslijst) 
� Adviesformulier van de basisschool 
� Uitdraai van leerlingvolgsysteem 

Ondertekening (verplicht)  
 

Ondergetekende: 
• verklaart dit aanmeldformulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld; 
• is op de hoogte (en akkoord) dat de leerling buiten school kan zijn/zelfstandig kan reizen tijdens schooltijden mits de leerling dat 

heeft overlegd met zijn/haar coach.  
• houdt zich aan de ouderparticipatie: 2 masterclasses (geven of regelen), 4 community-bijeenkomsten (bezoeken) per jaar.  
• geeft toestemming tot het uitwisselen van alle informatie tussen de toeleverende school en Damstede 2 Agora, voor zover die 

voor de plaatsing en de begeleiding van de leerling van belang is; 
• gaat akkoord met eventuele overplaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs en geeft toestemming tot het aanvragen van 

een advies/beschikking bij de Regionale Verwijzings Commissie te Amsterdam door het bevoegd gezag van Damstede 2 Agora; 
• geeft toestemming voor het verwerken en uitwisselen van gegevens met het LAS (leerling administratiesysteem) en DUO; 
• geeft toestemming aan de schoolarts/schoolverpleegkundige van de GG&GD Amsterdam om zo nodig met de school te  

overleggen over de leerling; 
 

Datum (dd-mm-jjjj) 
 
 
 
 

Handtekening (bevoegd) ouder/verzorger: 



Toestemming publicatie foto’s en video’s  
 

Op onze school laten wij u soms met foto’s en video’s zien waar wij 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 video’s te zien zijn. Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met foto’s en video’s*.  

Met dit formulier vragen wij daarom uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw zoon/dochter.  

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan 

voorkomen dat leerlingen of andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed 

op. Wij gaan ervan uit dat iedereen terughoudend en zorgvuldig is bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.  

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming.  

 

Hierbij verklaart ondergetekende, ouders/verzorger van  

Naam leerling  

Geboortedatum leerling  
 

Ik geef toestemming om foto's of video's waarop mijn kind voorkomt te publiceren in  

de schoolgids, de schoolbrochure, de website en/of de nieuwsbrief. 

 

◻ ja ◻nee  

Datum  

Naam ouder/verzorger  

Handtekening 

ouder/verzorger  
 

* Voor de volledige uitleg met betrekking tot het gebruik van foto’s en ander beeldmateriaal binnen ZAAM Scholen 

verwijzen we u naar het Privacy-reglement ZAAM.  

 


