
EEN BEWUSTE KEUZE!

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 

Je kunt contact opnemen met of mailen naar dalton@erasmuscollege.nl. 

Vergeet niet ook te kijken op onze website! 

Erasmus College
Van Doornenplantsoen 31
2722 ZA Zoetermeer

T. (079) 331 92 04
E. dalton@erasmuscollege.nl
W. erasmuscollege.nl

AANMELDFORMULIER

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

DOEN WAAR JIJ ECHT GOED IN BENT?

Meld je aan voor het Daltononderwijs op het Erasmus CollegeJE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

Erasmus 
College



Naam en voorletters

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Telefoonnummer          vast:         mobiel:

emailadres

Relatie tot de leerling             vader            moeder           anders namlijk: 

man           vrouw

AANMELDING VOOR:

mavo/havo          havo/vwo         gymnasium          Erasmus Master Class

Aanvullend gesprek met decaan of teamleider is noodzakelijk

 mavo              havo   vwo

 2         3         4         5         6KLAS

LEERJAAR 1

ANDERE LEERJAREN

Roepnaam-tussenvoegsel-achternaam

Officiële voornamen

Burgerservicenummer Geb.datum (dd.mm.jjjj): 

Straat en huisnummer 

Postcode en woonplaats  

Telefoon mobiel leerling 

Telefoonnummer thuis

Geboorteplaats 

Nationaliteit(en)             NL           anders, namelijk:             in NL sinds: 

Leerling woont bij              ouders         vader         moeder        anders, namelijk:  

jongen             meisje

(Dit emailadres wordt gebruikt 
bij correspondentie en facturatie)

Naam en voorletters

Straat en huisnummer *

Postcode en woonplaats *

Telefoonnummer          vast:         mobiel:

emailadres

Relatie tot de leerling             vader            moeder          anders, namelijk:

man           vrouwGEGEVENS OUDER/VERZORGER 2AANMELDFORMULIER 2021/2022

Mochten er medische omstandigheden of andere bijzonderheden zijn met betrekking tot uw kind, 
graag toelichting geven of contact opnemen met de heer Brouwer (jbrouwer@erasmuscollege.nl).

• Ik verklaar akkoord te gaan met de afspraken die op school gelden en vermeld 
staan in de Schoolgids en op de website. Bij de keuze voor EMC2 ben ik op de hoogte 
van de extra kosten die daaraan verbonden zijn en ga ik akkoord met  betaling. 
• Ik verklaar akkoord te gaan met de financiële verplichtingen die vermeld staan
op het overzicht schoolkosten op de website. 
• Ik geef toestemming voor de overdracht en bespreking van relevante 
leerlinggegevens met de vorige school van mijn kind in verband met begeleiding. 
• Ik ga akkoord met deelname van mijn kind aan meerdaagse school- en studiereizen.

GEGEVENS LEERLING:

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 1

Naam (en locatie) 

Adres 

Postcode en plaats 

Naam leerkracht  

Basisschooladvies  waarschijnlijke bevordering naar(bij instroom hogere klas:)

GEGEVENS BASISSCHOOL  (Gegevens VO school bij zij-instroom) 

ONDERTEKENING

met welk vriendje/vriendinnetje (max. 2) wil uw 
zoon/dochter, graag in dezelfde klas komen?

Is er een verklaring dyslexie aanwezig?              nee            ja, graag documenten toevoegen  

Is overige extra leerondersteuning nodig?          nee            ja, graag documenten toevoegen  

Is er andere informatie die u van belang acht voor begeleiding van uw kind? **

AANVULLENDE LEERLINGGEGEVENS

Plaats

Datum

Naam

  Handtekening 

**
* Adresgegevens invullen indien afwijkend van de leerlinggegevens

DIT AANMELDFORMULIER DIENT VERGEZELD TE GAAN VAN:

• Adviesformulier basisschool (onderwijskundig rapport)

          nee          ja

Geeft u toestemming om foto’s en filmpjes waar uw kind herkenbaar op staat 
te gebruiken voor website, schoolgids, jaarprogrammaboekje, nieuwsbrieven,
 jaarboek en bij schoolactiviteiten?  Wij zullen hier 
vanzelfsprekend zorgvuldig mee omgaan. 

 ja           nee 
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