
Aanmelding schooljaar 2021/2022 
Teylingen College Leeuwenhorst 

Gegevens van de leerling 

Achternaam: Voorvoegsels (voluit): 

Voornamen voluit: Roepnaam: M / V 

Geboortedatum: Geboorteplaats en land: 

Burgerservicenummer (BSN): 

Mobiel nummer leerling:   Telefoonnummer thuis: 

Straat: Huisnummer: 

Postcode: Plaats: 

Indien niet in Nederland geboren, sinds wanneer woont de leerling in Nederland? 

Nationaliteit: Gesproken taal thuis: 

Gegevens van moeder / verzorgster        

 Achternaam, voorvoegsels voluit, voorletters: 

 (indien afwijkend van leerling) Adres: 

  Postcode + woonplaats E-mailadres:

 Telefoonnummer:  Telefoonnummer werk: 

 Mobiel nummer: 

Gegevens van vader / verzorger 

Achternaam, voorvoegsels voluit, voorletters: 

(indien afwijkend van leerling) Adres: 

Postcode + woonplaats E-mailadres:

Telefoonnummer: Telefoonnummer werk: 

Mobiel nummer: 

Ouders gescheiden? indien ja, ouderlijk gezag toegewezen aan: 

Indien ja: willen beide ouders informatieve post ontvangen? 

❑ ja (hiermee gaat u akkoord dat mailadressen gekoppeld aan de leerling voor beide ouders inzichtelijk zijn)
❑ nee, alleen:



Gegevens huidige school        

Naam school: Groep / leerjaar: 

Adres: 

Telefoonnummer: Contactpersoon: 

De leerling wordt aangemeld voor: 
Leeuwenhorst 
❑ leerjaar 1
❑ leerjaar 2
❑ leerjaar 3
❑ leerjaar 4
❑ leerjaar 5
❑ leerjaar 6

❑ mavo
❑ havo
❑ atheneum
❑ gymnasium

❑ Geen talentklas
❑ Theaterklas*
❑ Muziekklas*
❑ Scienceklas*
❑  Sportklas *
❑ Art-klas*
(* eigen bijdrage)

Bij aanmelding leerjaar 4 of hoger van havo, 
atheneum en gymnasium 
❑ profiel cultuur en maatschappij
❑ profiel economie en maatschappij
❑ profiel natuur en gezondheid
❑ profiel natuur en techniek

In geval van nood  Indien ouders telefonisch niet bereikbaar zijn, graag contact opnemen met:

Naam: Telefoonnummer: 

Huisarts (naam): Telefoonnummer: 

Bijzondere gegevens leerling
Zijn er medische of sociale bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de school:  
Namelijk: 

Wilt u een kopie van relevante verklaringen (bijvoorbeeld dyslexie) meesturen? 

Is er een OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) opgesteld voor uw zoon/dochter? 

Indien mogelijk wil mijn zoon/dochter graag in de klas bij (één naam opgeven): 

Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de schoolregels van het Teylingen College 

Datum: Handtekening
(formulier 
uitprinten en 
ondertekenen): 

Stuurt u dit aanmeldingsformulier samen met het adviesblad met code voor Onderwijs Transparant naar: 

Teylingen College Leeuwenhorst, Langelaan 1, 2211 XT Noordwijkerhout 
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