
Gewenste studierichting:  vmbo gl  

     man

LEERLING 

voornamen (voluit) 

achternaam 

geslacht 

geboorteplaats 

nationaliteit 

adres (met huisnummer!)

woonplaats

e-mail leerling 

naam vorige school 

adres

plaats   

naam huisarts

nee
ja, de leerling is 

Aanmelding scholencombinatie Delfland, Schooljaar 2022 - 2023 

Aanmelding voor leerjaar  1  2 

3 4

Is de leerling behalve op sc Delfland ook no

Indien van toepassing:
in Nederland vanaf (datum)

aantal jaren basisonderwijs in Nederland

Is sc Delfland de school van eerste keuze?

 Indien 'nee' wat is de school 
 
(Bij leerjaar 3 of 4, keuze profiel aangeven)
  vmbo kbl   vmbo bbl   met LWOO  

Roepnaam     

BSN

    vrouw

geboorteland 

geboortedatum

postcode 

telefoon   

telefoon leerling

mentor      

postcode     

telefoon       

telefoon       

ook aangemeld bij:

Nee
Ja

E&O HBR PIE Z&W

ja nee

g op een andere school aangemeld?

van eerste keuze?

geen (bij l.j. 1 en 2)



Bijzonderheden (lichamelijke problemen, doofheid, dyslexie, medicijngebruik e.d.)

beide ouders           vader           moeder          voogd   verzorger(s) 

geboorteland 

      man      vrouw nationaliteit   

postcode     

telefoon 1  

telefoon 2 (werk) 

geboorteland 

      man      vrouw nationaliteit   

postcode     

telefoon 1  

telefoon 2 (werk) 

OUDERS/VERZORGERS

De leerling woont bij

1
e
 verzorger

voorletter en naam 

geslacht

adres*

woonplaats

e-mailadres

2
e
 verzorger

voorletter en naam 

geslacht

adres*

woonplaats

e-mailadres

Ondergetekende meldt leerling aan en verklaart zich akkoord met de bepalingen in de plaatsingsprocedure zoals die op
onze website vermeld staan

Ondergetekende heeft een voorkeur voorOndergetekende gaat ermee akkoord dat sc Delfland de 
leerlingen evenredig verdeelt over beide stamscholen. OF inschrijving bij: Openbaar onderwijs 

Christelijk onderwijs

Plaats

datum 

handtekening verzorger 1 handtekening verzorger 2

Gelieve dit ondertekende formulier samen met het schooladviesformulier met de unieke code in te leveren bij 
of op te sturen naar:  scholencombinatie Delfland, Van Bleyswijckstraat 72, 2613 RT  DELFT. 
Aanmeldformulieren dienen uiterlijk 5 maart vóór 16.00 uur in het bezit te zijn van sc Delfland.

*indien anders dan van de leerling
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