
     

AANMELDFORMULIER 
schooljaar 2022-2023
GEGEVENS LEERLING

roepnaam:

tussenvoegsel: 

achternaam:  

voornamen:  

ADRESGEGEVENS 

straat:   

huisnr.:    postcode: 

woonplaats:   

tel.nr.:   

mobiel nr. leerling:  

GEBOORTEGEGEVENS 

geb. datum:  

geb. plaats:  

geb. gemeente: 

geb. land:  

nationaliteit:  

bij niet-Nederlandse nationaliteit datum van 

aankomst vermelden: 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

burgerservicenummer:  

huisarts: 

leerling woont bij: 
ouders  / moeder / vader / verzorger / voogd / 

 postcode: 

naam school: 

straat:   

huisnr.:   

woonplaats:  

contactpersoon: 
tel.nr.: 

e-mail:

Pantarijn MHV Wageningen 
MAVO, HAVO, VWO met GYMNASIUM 
postbus 257, 6700 AG  Wageningen 
Hollandseweg 11, 6706 KN  Wageningen 
tel.nr: (0317) 465 855 
e-mail: mhvwageningen@pantarijn.nl

GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S)/
VOOGD 

tussenv.:    voorl.: 

achternaam: 

e-mail:

mobielnr:

straat:

huisnr:   postcode:

woonplaats:

post ontvangen op dit adres?

voorl.:  tussenv.:    

achternaam: 

e-mail:
mobielnr:
straat:

huisnr.:  postcode: 
woonplaats:  

Post ontvangen op dit adres?  ja/nee

 voorl.: tussenv.:    

achternaam: 

e-mail:

*) omcirkelen wat van toepassing is 

ja/nee

Graag verklaring en/of verslag bijvoegen. 

FINANCIËN 

Wie dient facturen van school te ontvangen? 

moeder/vader/verzorger/voogd *) 

Heeft u uw kind ook aangemeld op een andere 
school? * ja / nee

Indien ja, welke school

OPMERKINGEN      

mobielnr:

ZORG 
Heeft de leerling een verklaring/diagnose?:  ja /nee*)

 (b.v. dyslexie, ADHD, ASS, dyscalculie of overig?) 

Overig
Indien ja, welke 

zelfstandig / anders nl. : *) 

anders; namelijk: 

INFORMATIE OVER DE HUIDIGE 
SCHOOL 
leerling zit in groep / klas:   
van het regulier basisonderwijs / speciaal 
basison-derwijs  /  speciaal onderwijs  / 
voortgezet onder-wijs 
*)

m/v *)



PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN 

Selecteer hieronder het jaar en opleidingsniveau
LEERJAAR 1 LEERJAAR 2 

� MAVO/HAVO � MAVO 

� HAVO/VWO � HAVO/VWO 

� Het Nieuwe Gymnasium  � Het Nieuwe Gymnasium 

� *) Optioneel: SportXtra 

LEERJAAR 3 LEERJAAR 4 

� MAVO
� MAVO 

� HAVO � HAVO 

� VWO � VWO 

� Het Nieuwe Gymnasium 

LEERJAAR 5 LEERJAAR 6 

� HAVO � VWO 

� VWO 

Plaatsing (indien mogelijk) in dezelfde klas als: 

Dit formulier inleveren uiterlijk 15 maart 2021 

1) 

Nb: Wij verwachten dat leerlingen hun eigen laptop meebrengen. 
 Indien nodig kan de school hierin voorzien.

De gegevens die u heeft ingevuld op het aanmeldingsformulier, worden, net zoals het 

Onderwijskundig rapport dat de basisschool aanlevert, opgeslagen in de 
leerlingenadministratie van RSG Pantarijn. Uiteraard worden deze gegevens vertrouwelijk 
behandeld. 

Op onze administratie is de Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing.  

Met het ondertekenen gaat u akkoord met verwerking en dossiervorming  t.b.v. het  leerproces 

van uw zoon/dochter.  

Daarnaast geeft u door middel van ondertekening aan kennis te hebben genomen van de 

schoolgids. 

Handtekening:  Datum: 

2)




