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O  4 havo         O 4 havo tweetalig               O  4 vwo         O  5 vwo tweetalig             O  6 vwo  
O  5 havo         O 4 vwo tweetalig                O  5 vwo         O  6 vwo tweetalig  
                                                                                   

 

Gegevens leerling 
Roepnaam  Geslacht  O m O v 

Officiële voornamen (voluit)                                

Achternaam       

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummers privé: 

 mobiel:                                  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit 1  

Nationaliteit 2  

Burger Service Nummer   

Indien niet geboren in Nederland 

datum inschrijving in Nederland 

 

 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) bij wie de leerling staat ingeschreven 
Ouderlijk gezag ligt bij O beide ouders     O vader      O moeder    O verzorger                 

Leerling woont bij O beide ouders     O vader      O moeder    O verzorger                 

Naam moeder/verzorger  

Telefoonnummers privé: 

 mobiel:                                 werk:                              

E-mailadres *  

Naam vader/verzorger  

Telefoonnummers privé: 

 mobiel:                                 werk:                              

E-mailadres *  

Indien ouder(s) niet in Nederland 

geboren zijn, geboorteland invullen 

vader:                                  moeder: 

Heeft u al een kind op Broklede 

(gehad)? Wat is zijn/haar naam? 

 

  

Gegevens 2e ouder (invullen indien het adres afwijkt van dat van de leerling) 
Naam ouder/verzorger   

Adres  

Postcode + woonplaats   

Telefoonnummers   privé: 

 mobiel:                                  werk:                               

E-mailadres *  



 

aanmeldingsformulier bovenbouw 2022-2023 
 

 

 
Gegevens vorige school 
Naam vorige school  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnummer  

Laatst gevolgde studie / klas studie:                                  klas:  

Inlichtingen te verkrijgen bij Dhr./mw. 

Functie  

 

Is het overgangsrapport bijgevoegd?  O ja       O nee, wordt nog nagezonden   O n.v.t. 
Zijn het diploma en de cijferlijst 

bijgevoegd? 

O ja       O nee, wordt nog nagezonden   O n.v.t. 

 

Profielkeuze  
O  Cultuur & Maatschappij   

O          Economie & Maatschappij   

O          Natuur & Gezondheid   

O          Natuur & Techniek   

Zijn de profielkeuzevakken en de 
keuze-examenvakken aangegeven op 
het profielkeuzeschema? (bijgevoegd of via 

de website) 

O ja        O nee, wordt nagezonden    

 

Opmerkingen/bijzonderheden  
Is de leerling ook elders aangemeld? O ja        O nee 

Zo ja, bij welke school?  

 

Zijn er onderzoeksrapporten of       
verklaringen aanwezig?  
Zo ja, s.v.p. meesturen 

O ja nl.    O dyslexie 
                O ADHD 
                O andere, nl.  
                 _____________________________                           
                 _____________________________ 
O nee 

 
 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 
 
_________________________________   
 
Plaats:                                                                         Datum:  
 

 
* Wij versturen post via de e-mail. Het is daarom van belang dat u het juiste e-mailadres invult.  
 

 
Correspondentieadres   
Postbus 246     
3620 AE  Breukelen    
Telefoon: 0346-258060    
e-mail: leerlingenadministratie@broklede.nl 


