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INSCHRIJFFORMULIER LEERJAAR 1   2023/2024 
 

Inschrijving voor*:   Keuze*:   Eventueel extra keuze 
bij regulier voor: 

□ VMBO Basis    □ Regulier   □ Extra kunst** 
□ VMBO Kader    □ Techniekstroom**  □ Extra sport** 
□ VMBO GTL (beroepsgerichte mavo) 
* graag één keuze aankruisen      ** hier zijn extra kosten aan verbonden 

 

Gegevens leerling □ jongen □ meisje  
Roepnaam:   

Achternaam:   

Officiële voornamen:   

Straat + huisnummer:   

Postcode + woonplaats:   

Burgerservicenummer (BSN):   

Geboortedatum:   

Geboorteplaats en -land:   

Telefoonnummer thuis:   

Mobiel nummer leerling:   

Nationaliteit:   

In Nederland sinds:   

Leerling woont bij: □ beide ouders □ co-ouderschap □ vader □ moeder □ anders nl: 

 
Inleveren kleurenkopie van paspoort of identiteitsbewijs is verplicht 
 
Gegevens huidige school   
Naam basisschool:  

Straat + huisnummer:   

Postcode + plaats:   

Telefoonnummer:   

E-mailadres:   

Contactpersoon:   

Advies basisschool:  (kopie advies basisschool toevoegen) 

Gedoubleerd: □ nee □ ja, in groep:  

Zwemdiploma: □ nee □ ja, namelijk:  
  

 

 
Hier een recente 
pasfoto plakken 
svp 
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1e contactpersoon 

 
 
□ vader □ moeder □ voogd □ anders nl: 

Voorletters en achternaam:  M/V 

Straat + huisnummer: *     

Postcode + Woonplaats: *   

Telefoon mobiel/werk:   

E-mailadres:   

Nationaliteit:   

Geboortedatum:   

* alleen invullen indien adres anders is dan woonadres leerling  

  

 
2e contactpersoon 

 
□ vader □ moeder □ voogd □ anders nl: 

Voorletters en achternaam:  M/V 

Straat + huisnummer: *   

Postcode + Woonplaats: *   

Telefoon mobiel/werk:   

E-mailadres:   

Nationaliteit:   

Geboortedatum:   

* alleen invullen indien adres anders is dan woonadres leerling  

  

 
Overige gegevens 

  

Naam huisarts:   

Straat + huisnummer:   

Postcode + woonplaats:   

Telefoonnummer huisarts:   

Medicijngebruik:  □ nee □ ja, namelijk   

Medische bijzonderheden:   
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Belangrijk voor uw kind   

Om uw kind te begeleiden heeft het Hoofdvaart College in diverse gevallen aanvullende informatie nodig 
van een deskundige (psycholoog, therapeut, medicus, e.d.). Wij vragen u om de betreffende 
verklaring/diagnose/onderzoeksverslag, waarin de ondersteuningsbehoefte van uw kind is beschreven, aan 
de school ter beschikking te stellen. 
   

Heeft uw kind:  □ Dyslexie □ ASS  

 □ Dyscalculie □ TOS 

 □ ADD of ADHD □ Overig, nl..… 

Andere belangrijke informatie:  
 

 

   

   

 
 
 
Met deze inschrijving verklaar ik als ouder/verzorger: 

• op de hoogte te zijn van de aanmeldprocedure (zie website)  
• op de hoogte te zijn van onze schoolregels (zie onze schoolgids) 
• toestemming te geven tot het opvragen van gegevens bij de verlatende school 
• de bijlage voor het versturen van het rapport naar de basisschool te hebben ingevuld en 

ondertekend (bijlage 1) 
• de bijlage toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal te hebben ingevuld en ondertekend 

(zie bijlage 2) 
 
 

Datum  Plaats  Handtekening 
Wettelijk vertegenwoordiger 

 
 

    
 

       

    Handtekening 
Leerling 

 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Het ingevulde inschrijfformulier kunt u afgeven of opsturen naar: 
 
Hoofdvaart College 
Paxlaan 20 
2131 PZ  HOOFDDORP 
 
Of mailen naar info@hoofdvaartcollege.nl 
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Bijlage 1: Toestemmingsformulier versturen rapport  

 

Hierbij verklaart ondergetekende ouder/verzorger van: ………………………………………………………. 

dat het Hoofdvaart College het rapport wel / niet * naar de basisschool mag versturen. Dit doen wij om 
zo de basisschool een beeld te geven van de behaalde resultaten. 

*graag doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 

 

Datum:    ………………………………………………………………………………. 

 

Naam ouder/verzorger:   ………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening ouder/verzorger:  ………………………………………………………………………………. 
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Bijlage 2: Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal  

 

Hierbij verklaart ondergetekende ouder/verzorger van: ………………………………………………………. 

dat beeldmateriaal (foto’s en video’s) door het Hoofdvaart College gebruikt mogen worden *: 

 

Beeldmateriaal mag door het 
Hoofdvaart College gebruikt 
worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de volgende doelen: 

O In de schoolgids en/of 
schoolbrochure. 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school en de onderwijsmogelijkheden. 
Hiernaast wordt het beeldmateriaal gebruikt voor PR-doeleinde 
van de school. 

O In het jaarverslag, brochures en 
andere dergelijke uitingen van 
Dunamare Onderwijsgroep. 

Informeren van belanghebbende over Dunamare 
Onderwijsgroep, en verantwoording afleggen over het 
gevoerde beleid, waarbij de foto’s worden gebruikt als 
illustratie. 

O Op de openbare website van de 
school / Dunamare 
Onderwijsgroep. 

Informeren van (toekomstige) ouders en (toekomstige) 
leerlingen over de school en Dunamare Onderwijsgroep, het 
gegeven en te volgen onderwijs en diverse 
onderwijsactiviteiten zoals excursies, schoolfeesten enz. 

O Op het besloten deel van de 
website van de school. 

Informeren van ouders en leerlingen over onderwijsactiviteiten 
zoals excursies, schoolfeesten enz. 

O In de (digitale) nieuwsbrief. Ouders en leerlingen informeren over activiteiten en 
ontwikkelingen van de school. 

O Op sociale media accounts van 
de school / Dunamare 
Onderwijsgroep (Twitter, 
Facebook) 

Informatie verspreiden over activiteiten (zoals excursies) en 
ontwikkelingen op school of met betrekking tot Dunamare 
Onderwijsgroep. 

O Als video-opname voor intern 
gebruik, te weten opleiding en 
coaching van medewerkers. 

Observatie van een medewerker (doorgaans een docent) in 
een lessituatie, ten behoeve van opleiding en coaching 
(lesobservatie); na gebruik worden de opname definitief 
verwijderd. 

 * Wilt u aankruisen waarvoor u toestemming geeft? 

 

Datum:    ………………………………………………………………………………. 

 

Naam ouder/verzorger:   ………………………………………………………………………………. 

 

Handtekening ouder/verzorger:  ………………………………………………………………………………. 

 


