
 

 

  

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: 

in Nederland sinds (indien niet in NL geboren): godsdienst: 

adres: postcode (verplicht): 

plaats: telefoon thuis: 

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

    
vader/verzorger moeder/verzorgster anders, nl…. 

achternaam: achternaam: achternaam: 

voorletters: voorletters: voorletters: 

nationaliteit: nationaliteit: nationaliteit: 

adres: adres: adres: 

pc/plaats: pc/plaats: pc/plaats: 

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

mobiel nummer: mobiel nummer: mobiel nummer: 

e-mail*: e-mail*: e-mail*: 

factuuradres: ja/nee factuuradres: ja/nee factuuradres: ja/nee 

* e-mail adres voor het ontvangen van informatie van school en account voor het ouderportaal. 
(Let op : het opgegeven e-mail adres wordt uw gebruikersnaam voor het ouderportaal) 

 

Gegevens van vorige school  O basisonderwijs O anders, nl:  

   Naam van de school: BRINcode school: 

adres: 

postcode + plaatsnaam: tel.nr.: 

Aanmeldingsformulier  

Leerjaar 1 en 2 Alphen aan den Rijn 

Schooljaar 2018-2019 

 

Invullen door ouder(s) / verzorger(s) 

Katholieke Scholengemeenschap 

gymnasium atheneum havo vmbo 

Tel.nr. : 0172 430234 

administratie@ashramcollege.nl 

 

 

mailto:administratie@ashramcollege.nl


 

 

Ik meld mijn zoon/dochter aan voor het onderstaande onderwijsprogramma. Het basisschooladvies is 

uitgangspunt voor plaatsing in de brugklas. 

 

 
Brugklas, leerjaar 1 en 2 basisprogramma 

leerjaar: O 1 O 2 
O mavo 

  
O mavo/havo 

  
O havo 

  
O havo/vwo 

  
O vwo-atheneum 

  
O vwo-gymnasium 

 
 

 

Aan dit inschrijfformulier moet door de basisschool het adviesformulier worden geniet; op het 

adviesformulier staat behalve het schooladvies en een eventuele toelichting t.a.v. plaatsing in een 

dakpanklas ook de unieke code, waarmee het VO het DOD kan inzien. Zonder het adviesformulier kan 

de inschrijving niet in gang worden gezet. 

O Kopie ID/paspoort toegevoegd (Bij ID-kaart voor- en achterkant) 

O Ouder geeft toestemming voor digitale overdracht tussen scholen 

 

Ondergetekende verzoekt bovenstaande leerling te plaatsen in de brugklas van het  

Ashram College in Alphen aan den Rijn. 

 

Datum: ___________________________________ 

 

 

Handtekening ouder/verzorger:_______________________________________ 

 

Contactpersoon aanmelding is de heer Wiegant: 0172-430234 (h.wiegant@ashramcollege.nl). 

 

Aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 15 maart 2018 in ons bezit te zijn. 

Ouder(s)/verzorger(s) van de nieuw aangemelde leerling(en) ontvangen na plaatsing een  

aanvullende vragenlijst. 

 

Leerlingen leveren ingevuld aanmeldingsformulier op de basisschool in. Leerlingen van buiten 

de regio kunnen het formulier sturen naar: 

 

Ashram College  

T.a.v. Leerlingadministratie 

Postbus 693 

2400 AR Alphen aan den Rijn 

ASHRAM COLLEGE - THUIS IN DE WERELD 

  

 

mailto:h.wiegant@ashramcollege.nl

