
 

Aanmeldingsformulier Mavo klas 4            2021-2022 
 

GEGEVENS LEERLING 
 

Achternaam : _____________________________________________ jongen/meisje1 

Voornamen : __________________________________________________________ 

Roepnaam : __________________________________________________________ 

 

Adres (GBA)2 : __________________________________________________________ 

Postcode :    Woonplaats: _____________________________ 

Telefoon thuis : _________________________________________  geheim nr: Ja / Nee1 

Mobiel leerling : __________________________________________________________ 

 

Geboortedatum: _________________ Geboorteplaats: __________________________ 

Geboorteland : _________________ Nationaliteit : __________________________ 

Burgerservicenummer:  

Indien niet in Nederland geboren, woonachtig in Nederland sinds: __________________ 

(Indien de leerling niet in Nederland geboren is een kopie van paspoort/identiteitsbewijs toevoegen) 

 

GEGEVENS GEZIN 
 

Leerling woont bij ouders / vader / moeder / verzorger(s) 1 

Gezag ligt bij ouders / vader / moeder 1 

Vader: 

Naam + voorletters : ___________________________________________________ 

Telefoon overdag : ___________________________________________________ 

e-mailadres  : ___________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________ 

Postcode  : _________________ Woonplaats: _______________________ 

Moeder: 

Naam + voorletters : ___________________________________________________ 

Telefoon overdag : ___________________________________________________ 

e-mailadres  : ___________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________ 

Postcode  : _________________ Woonplaats: _______________________ 

Gegevens eventuele verzorger(s): 

Naam + voorletters : ___________________________________________________ 

Telefoon overdag : ___________________________________________________ 

e-mailadres  : ___________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________ 

Postcode  : _________________ Woonplaats: _______________________ 
 

1 Doorhalen wat niet van toepassing is  2 Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 

 

 
1 PASFOTO 
 
MEELEVEREN 



 

GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST (huidige school) 
 

Naam school  : ___________________________________________________ 

Adres   : ___________________________________________________ 

Postcode  : _________________ Woonplaats: _______________________ 

e-mailadres  : _________________ Telefoon      : _______________________ 

 

SCHOOLGEGEVENS 
 

Huidige klas  :           klas 2          klas 3           klas 4          niveau: ___________ 

 

Heeft de leerling op de basisschool mee gedaan aan schooleindonderzoek: 

 NIO     Ja / Nee1   uitslag: ___________3 

 Cito    Ja / Nee1   uitslag: ___________3 

 Ander onderzoek nl: __________  Ja / Nee1   uitslag: ___________3 

Bijzondere persoonlijke omstandigheden (dyslexie, adhd etc.): ____________________3 

 

OVERIGE GEGEVENS 
 

Huisarts  : ___________________________________________________ 

Telefoon  : ___________________________________________________ 

 

Kan de leerling meedoen met gymlessen:   Ja / Nee1    

Eventuele toelichting : ___________________________________________________ 

 

Is er sprake van een ziekte of lichamelijk gebrek waarvan het school school van belang is 

dit te weten? Te denken valt aan astma, allergieën e.d.  Ja / Nee1    

Eventuele toelichting : ___________________________________________________ 

 

Heeft u al kinderen op één van de NUOVO-scholen?  Ja / Nee1    

 

Heeft u uw kind ook bij andere school/scholen aangemeld? Ja / Nee1    

Indien Ja: 

Naam school  : ___________________________________________________ 

Telefoon  : ___________________________________________________ 

Naam school  : ___________________________________________________ 

Telefoon  : ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 
1 Doorhalen wat niet van toepassing is  3 Graag verklaring meesturen indien van toepassing 



 

PLAATSING 
 

Gezien het advies van de vorige school en de mogelijkheden verzoeken de 

ouder(s)/verzorger(s) en de leerling plaatsing in klas:  (leerjaar, sector en vakken aankruisen) 

 

Leerjaar:           

 

 

Profiel:   Zorg & Welzijn 

   Economie 

   Techniek 

 

Keuzevak:  geschiedenis    óf          aardrijkskunde   óf 

(1 vak kiezen)  BHA4 (Kunstvakken II – beeldende vakken-handvaardigheid) 

 

Praktijkvak:  D&P  óf          LO2 

 

LWOO5:  Ja 

   Nee 

 

ONDERTEKENING 
- De aanmelding is een voorlopige inschrijving; 

- U geeft toestemming om de noodzakelijke gegevens/aanvullende inlichten 

van o.a. de toeleverende school op te vragen; 

- Om de verstrekte gegevens op te nemen in het leerlingvolgsysteem van de 

school ten behoeve van een goede begeleiding van de leerling. 

 

Bij ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart / verklaren ondergetekende(n) 

akkoord te gaan met bovengenoemde afspraken. 

 

Datum: ______________________ 

 

Handtekening vader         Handtekening moeder           Handtekening evt. verzorger 

 

__________________         __________________     ______________________ 

 

Openbaar VMBO & MAVO Zeist 

Blikkenburgerlaan 2a 

Postbus 16 

3700AA Zeist 

030-6914544 / leerlingenadministratie@ovmz.nl 
4 Let op! Bij onvoldoende animo naar het vak BHA wordt dit vak niet aangeboden 

5 Leerweg Ondersteunend Onderwijs (alleen aankruisen indien van toepassing) 

4 

mailto:leerlingenadministratie@ovmz.nl

