
 
 

   
 
VASTE PERSOONSGEGEVENS LEERLING 

Achternaam : _________________________________________ Voorvoegsels: ____________________ 

Voornamen : ___________________________________________________________________________ 

Voorletters : _______________   Roepnaam:  ______________________________________________ 

Officiële naam (indien anders dan achternaam): _______________________________________________ 
 
Burgerservicenummer  Geboortedatum : __________________________  

Geboortegemeente:  __________________________ Geboorteland : __________________________ 

Geslacht : M / V  Woonachtig in Nederland sinds : __________________________ 

Nationaliteit : _________________  
  

ADRESGEGEVENS 

Postcode : _________________  Straat: __________________________________________________ 

Huisnummer : _________________ Plaats: __________________________________________________ 

Telefoon : ________________ Mobiel nummer leerling: ___________________________________ 
  

VASTE GEGEVENS 

Broer of zus op deze school?: Ja / Nee 

School van herkomst : ____________________________________________________________________ 

Straat : ____________________________________________________________________ 

Postcode : __________ Plaats: ___________________________ Tel.: ___________________ 

Directeur : ____________________________________________________________________ 
  

ADVISERING 

Advies basisschool :  ___________________________________________________________________ 
  

BIJZONDERHEDEN/WENSEN** 

De leerling komt WEL / NIET * in aanmerking voor extra zorg (b.v. vanwege dyslexie, ass e.d.) 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

*) Indien leerling in aanmerking komt voor zorg, de extra zorgbijlage en een kopie van het onderzoeksrapport  

 en de verklaring bij het onderwijskundig rapport voegen. 

 

Wensen: _______________________________________________________________ 
 
**) Wensen worden alleen gehonoreerd wanneer dit organisatorisch mogelijk is. 

 z.o.z.
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OUDER/VERZORGER 

vader van de leerling(e) 

Achternaam: _______________________________________ Voorvoegsels: _______ Voorletters: _______ 

Adres (indien anders dan waar de leerling(e) woont): ___________________________________________ 

In noodgevallen te bereiken op telefoonnummer:_____________________________________________ 
 

moeder van de leerling(e) 

Achternaam: _______________________________________ Voorvoegsels: _______ Voorletters: _______ 

Adres (indien anders dan waar leerling(e) woont): ______________________________________________ 

In noodgevallen te bereiken op telefoonnummer:_____________________________________________ 
 

verzorger van de leerling(e) 

Achternaam: _______________________________________ Voorvoegsels: _______ Voorletters: _______ 

In noodgevallen te bereiken op telefoonnummer:  ____________________________________________ 
  

E-mailadres ouder(s)/verzorger(s): (hier worden de schoolmails naar verzonden) 

 

Bank- of gironummer (IBAN) van de ouder/verzorger (de zogenaamde wettelijke vertegenwoordiger): 

  
Deze rekening staat op naam van: ___________________________________________________________ 

  
Is er interesse voor plaatsing in een speciale klas? (zie onze website www.ostrealyceum.nl) 

Zo ja, kruis dan het hokje van uw keuze aan.  

 sportklas (alle afdelingen)*    gymnasium  
* Sportklas dient tevens altijd digitaal via de website aangemeld te worden. 

 
Ruimte voor opmerkingen en informatie in bijzondere situaties: 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Datum van aanmelding: ________________________ Handtekening: _____________________________ 

 
N.B. Voor onze administratie ontvangen wij graag een kopie van een geldig identiteitsbewijs  
 (id-kaart of paspoort) van de leerling. Bij een id-kaart een kopie van zowel voor- als achter-

kant. Indien dit niet mogelijk is, ontvangen we graag een (kopie van) een uittreksel  
 Basis Registratie Personen. 

http://www.ostrealyceum.nl/

