
 

 

 

 

  

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.  

 

Aanmeldingsformulier  

Leerjaar 1 en 2  

Schooljaar 2021-2022 

 

Invullen door ouder(s)/ verzorger(s) 

Ashram College  

Tel.nr. Alphen : 0172 430234 

Tel.nr. Nieuwkoop: 0172 579216 

administratie@ashramcollege.nl 

 

 
Leerlingnummer (in te vullen door de school) 



 

 

Onderwijsniveau 

Op het Ashram College werken we met een tweejarige brugklas om uiteindelijk het niveau van een leerling te  bepalen. In de 

brugklas kunnen leerlingen in op onderstaande niveaus instromen.  

Ik meld mijn zoon/dochter aan voor:* 

Locatie Alphen aan den Rijn     

 mavo 

 mavo/havo 

 havo 

 havo/vwo 

 vwo-atheneum 

 vwo-gymnasium 

 

Locatie Nieuwkoop 

 basisondersteuning 

 vmbo basisgerichte leerweg 

 vmbo kadergerichte leerweg 

 vmbo theoretische leerweg 

 vmbo theoretische leerweg + (les op havo-niveau) 

 havo 

 
*Het basisschooladvies is uitgangspunt voor plaatsing in de brugklas. 

Overstapadviesblad 

Bij dit aanmeldingsformulier moet het overstapadviesblad worden gevoegd. Zonder het overstapadviesblad kan de inschrijving 

niet in gang worden gezet.  

Ondergetekende verzoekt eerdergenoemde leerling te plaatsen in de brugklas van het Ashram College,  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:  

 

 

 

 

 

Aanmeldingsformulieren dienen uiterlijk 15 maart 2021 in ons bezit te zijn. Leerlingen kunnen het formulier sturen naar: 

 

Ashram College  

T.a.v. Leerling administratie 

Postbus 693 

2400 AR Alphen aan den Rijn 

 

 

  

 

www.ashramcollege.nl 

Gegevens van vorige school  O basisonderwijs O anders, nl:  
   

naam van de school: 

adres: 

postcode + plaatsnaam: tel.nr.: 


