
Aanmeldformulier Griftdijk 

zie ommezijde 

 

Schooljaar 2023-2024 
vmbo-th, havo/vwo, vwo+ 
 

 

 

In te vullen door ouder/verzorger: 

A. Aanmelding voor: Leerjaar:  1               

Opleiding:  vmbo-th  havo/vwo  vwo + 

Methode:        regulier  Lumen 

 

Kies hieronder welk thema uw kind wil volgen tijdens de lesuren Onderzoek & Ontwerp 

(zie website voor meer info):     

          Voorkeur 1:  Art  World  Science 

          Voorkeur 2:  Art  World  Science 

Mocht er een combinatieklas zijn waarin alle 3 de richtingen O&O gegeven     

worden dan vind ik het ook goed om deze te volgen:  Ja  Nee 

 

B. De leerling:  

Roepnaam/Geslacht __________________________________   jongen  meisje  _____________ 

Voornamen (voluit) ____________________________________     tel.nr. leerling_________________ 

Tussenvoegsel __________________________              __________________________________                   

Achternaam __________________________________________________________________ 

Officieel tussenvoegsel 

(alleen indien afwijkend van achternaam) 

 

__________________________________________________________________ 

Officiële achternaam 

(alleen indien afwijkend van achternaam) 

 

__________________________________________________________________ 

Straatnaam + Huisnummer __________________________________________________________________ 

Postcode + Woonplaats __________________________________________________________________ 

Leerling woont bij  ouders   moeder  vader  anders: ______________ 

Geboortedatum                                     . ___________ 

Geboorteplaats / Gemeente ____________________________/_____________________________________ 

Geboorteland __________________________________________________________________ 

Nationaliteit (evt. meerdere) __________________________________________________________________ 

BSN-nummer __________________________________________________________________ 

In Nederland sinds 

(alleen indien niet in Nederland geboren) 

 

          /          /                     . 

Onderwijs in Nederland sinds 

(alleen indien niet in Nederland geboren) 

 

          /          /                     . 

Medicijngebruik __________________________________________________________________ 

Zijn er problemen met de gezondheid of heeft uw 

kind handicaps die van belang zijn voor het volgen 

van (gym)lessen, plaats in de klas, excursies enz. 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

Heeft uw zoon/dochter extra ondersteuning nodig?   

 ja  nee Cluster: 1 / 2  

Licht deze ondersteuning toe: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

yslexie verklaring aanwezig  
Dyscalculie verklaring aanwezig 

 ja             nee  (Zo ja: graag toesturen aan de school) 
 ja             nee  (Zo ja: graag toesturen aan de school) 
 

Aanwezige test/onderzoek   ja             nee (Zo ja: graag informatie toesturen aan de school) 

  

 
 



 

 
Advies van de basisschool  vmbo-b  vmbo-k  vmbo-t  havo  vwo  vwo+ 

Naam laatst bezochte school 
 

Naam leerkracht  
 

Adres en plaats van die school 
 

 
 
C. Ouder(s)/Verzorger(s): (bij gescheiden gezinnen is de 1e ouder, de ouder bij wie het kind volgens de gemeente staat ingeschreven) 

Voorletters /tussenv./achternaam  1e ouder 

 
m/v 

Adres, postcode en woonplaats   

(alleen indien afwijkend van leerling) Emailadres 1e ouder  

Nationaliteit – Geboorteland 1e ouder  - 

Telefoon 
Telefoon 1e ouder:  mobiel 1e ouder: 

 
 

Voorletters /tussenv./achternaam  2e ouder 
m/v 

Adres, postcode en woonplaats  

(alleen indien afwijkend van leerling) Emailadres 2e ouder  

Nationaliteit - Geboorteland 2e ouder  - 

Telefoon 
Telefoon 2e ouder:  mobiel 2e ouder: 

 
 

Voorletters /tussenv./achternaam  
voogd/verzorger 

m/v 

Adres, postcode en woonplaats  

 Emailadres voogd/verzorger  

Telefoon 
Telefoon voogd/verzorger:  mobiel voogd/verzorger: 

Gezinssituatie  gehuwd/samenwonend  één-oudergezin  co-ouderschap       

Overleden  moeder  vader 

 
 

Ander kind op het Citadel College 
Naam:                                                                                      Klas:                                                               

 
Plaatsing in de klas bij: (indien mogelijk wordt hier rekening mee gehouden) 

 

1. 

2. 

3. 
 

Verwacht u nog problemen bij overstap van basisschool naar onze 
school?                     ja                                      nee  

 

Indien ‘ja’ geef dan hier aan waarom:   
 i.v.m leerproblematiek 
 i.v.m. sociaal emotionele problematiek 
 vanwege                

   

 

  
Met ondertekening bevestigen ondergetekende(n): 

- het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld; 

- akkoord te gaan met de aanmelding van zijn/haar kind op het Citadel College 
Indien ouders gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, verzoeken wij u de gegevens in te vullen en beiden het formulier te tekenen. 
De school heeft in het beginsel de verplichting beide ouders te informeren, of informatie in een voorkomend geval daadwerkelijk wordt verstrekt is 
afhankelijk van hetgeen daarover in het protocol is bepaald. 
 

Datum 
 

 

Handtekening 1e ouder / verzorger 
  

Handtekening 2e ouder / verzorger 
 


