
Gegevens van de leerling (a.u.b. in blokletters invullen)

burgerservicenummer (verplicht voor aanmelding bij DUO): geslacht: jongen / meisje

achternaam: voorvoegsel:

voornamen (voluit): roepnaam:

geboortedatum: geboorteplaats: nationaliteit:

adres: postcode (verplicht):

plaats: Mobiele telefoon:

Gegevens van de ouder(s)/ verzorger(s)

1e ouder/verzorg(st)er          m/v 2e ouder/verzorg(st)er         m/v

achternaam: achternaam:

voornaam: voornaam:

nationaliteit: nationaliteit:

adres: adres:

postcode/plaats: postcode/plaats:

tel.nr. overdag: tel.nr. overdag:

mobiel nummer: mobiel nummer:

e-mail*: e-mail*:

factuuradres: ja/nee factuuradres: ja/nee

* e-mailadres voor het ontvangen van informatie van school en gebruikersnaam voor het ouderportaal

Gegevens van vorige school
Naam van de school

adres:

postcode + plaatsnaam: tel.nr.:



Kunstvak / profielkeuze bovenbouw:

Niveau Leerjaar Kunstvak / profielkeuze Ashram College

Mavo 3
4

O Landbouw
O Economie
O Zorg en Welzijn
O Techniek

Havo 3 O Beeldende vorming
O Dramatische expressie
O Muziek

Havo 4
5

O Natuur en Gezondheid
O Natuur en Techniek
O Cultuur en Maatschappij
O Economie en Maatschappij

Vwo 3 O Beeldende vorming
O Dramatische expressie
O Muziek

Vwo 4
5
6

O Natuur en Gezondheid
O Natuur en Techniek
O Cultuur en Maatschappij
O Economie en Maatschappij

Leerling meldt zich aan met ingang van:  O start schooljaar    O tussentijds m.i.v. ____________________

Indien het een aanmelding voor havo of vwo bovenbouw betreft, moet tegelijk met het aanmeldingsformulier ook het

profielkeuzeformulier worden ingeleverd (zie website).

Contactpersoon aanmelding

Dhr. T. van Seggelen teamleider mavo/3 havo/3 vwo t.seggelen@ashramcollege.nl

Dhr. T Oude Veldhuis teamleider 4/5 havo + 4/5/6 vwo t.oudeveldhuis@ashramcollege.nl

Ondergetekende verzoekt bij aanmelding voor leerjaar 3 of hoger, overeenkomstig het

advies van de vorige school, bovenstaande leerling te plaatsen op het Ashram College in

Alphen aan den Rijn. Ondergetekende geeft toestemming voor digitale overdracht tussen scholen en gaat akkoord met de

afspraken en het privacyreglement die op school gelden (zie hiervoor de website).

Datum:

Handtekening ouder/ verzorger:

Graag opsturen naar:

Ashram College

T.a.v. Leerlingadministratie

Postbus 693

2400 AR Alphen aan den Rijn

mailto:t.seggelen@ashramcollege.nl
mailto:t.oudeveldhuis@ashramcollege.nl

