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Toelichting bij het aanmeldingsformulier Gymnasium Camphusianum  

Graag ontvangen wij dit aanmeldingsformulier, ingevuld en ondertekend, op de aanmeldingsavond.   

Inschrijving algemeen De centrale inschrijfavonden zijn dit jaar op 14 en 15 maart 2023. Tijdens deze 

middagen/avonden bent u, samen met uw zoon/dochter, van harte welkom.  Er is vrije inloop op beide dagen tussen 

15.30 uur en 17.30 uur en van 18.30 uur tot 20.30 uur. Op deze inschrijfmomenten is er een korte kennismaking met 

een docent.   

 De basisschool geeft ons (digitaal) de adviezen door.  

Voor de inschrijving hebben wij de volgende zaken nodig:  

• Een recente pasfoto van uw kind 
• Een kopie van een geldig identiteitsbewijs van uw kind of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (deze gegevens worden na aanmelding vernietigd) 
• Advies van de basisschool 
• Een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en/of een kopie van het drempelonderzoek 
• Indien aanwezig: onderzoeksrapport(en) speciale onderwijsondersteuning (maximaal 3 jaar oud) 

Inschrijving leerling met een specifieke ondersteuningsaanvraag  

Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldingsformulier met een specifieke ondersteuningsaanvraag hebben 

ingestuurd, ontvangen zij van de school een ontvangstbevestiging met daarin een korte schets van de 

vervolgprocedure en neemt het Gymnasium Camphusianum binnen zes weken een beslissing over de plaatsing. 

Hiervoor kan een preventieve bespreking nodig zijn.   

Let op: Aanmeldingen met een ondersteuningsaanvraag dienen voor 1 maart 2023 bij ons bekend te zijn.  

Inschrijving van leerling die niet in Nederland geboren is en/of van wie één of beide ouders niet in Nederland geboren 

zijn   

Wanneer uw kind en/of een van de ouders niet in Nederland geboren is, heeft het ministerie de scholen verplicht extra 

informatie te vragen.   
- Op het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie of de kopie van het identiteitsbewijs moet ook de 

nationaliteit zijn vermeld en de datum dat uw kind in Nederland is aangekomen (dit kunt u doorgeven als u dit 

uittreksel op het gemeente-/stadhuis gaat halen) 
- Een kopie van een geldig paspoort of geldig identiteitsbewijs van beide ouders of - een kopie van het document 

vreemdelingenwet (van uw kind én van beide ouders). 

 

Wij informeren ouders met het ouderlijk gezag op gelijke wijze. Als er sprake is van één ouder met het ouderlijk gezag,           

gaan wij ervan uit dat de ouder met het ouderlijk gezag de andere ouder informeert.    

 

 

Christiaan Diem 

Teamleider leerjaar 1  
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Aanmeldingsformulier Gymnasium Camphusianum        2023-2024  

1. Gegevens leerling (in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s)) 

Roepnaam:    …………………………………….……...........   Achternaam: …………………………...……………………………………  

Voornamen:   ……………………………………………………………….…………………………………..……………………………………………  

Geslacht:   0 man         0 vrouw   BSN:    __  __  __  __  __  __  __  __  __  

Adres:   ….................................................................................................................................................... 

Postcode:    ………………………………….……….. Woonplaats: …..............…............................................................. 

Huistelefoon:  ……………………………….…………..  geheim nummer  0 ja  0 nee   

Mobiele tel. leerling: ………………………………………….         geheim nummer          0 ja        0 nee  

Geboortedatum:  ………………………………………….  Geboorteplaats: ………………………………………………………………  
 

Nationaliteit: ………………………………………………  Geboorteland: ………………………………………….  
 

in NL sinds: ………………………………………………  
 

leerling woont bij: ouders/vader/moeder/anders nl.   

2. Gezinssituatie 

Zijn beide ouders nog in leven?                                            
Indien nee, wie is overleden en wanneer?  
Leven de ouders gescheiden?    
Indien ja, sinds wanneer?    
Indien ja, wie heeft het ouderlijk gezag? *   

………………………………………..…………………………………………………  

0 ja  0 nee  
………………………………………..…………………………………………………  
0 ja  0 nee  
………………………………………..…………………………………………………  
0 vader  0 moeder  0 beide  

Uit hoeveel kinderen bestaat het gezin?    …………………………………….……………………………………………………   

Het hoeveelste kind is de aangemelde leerling?    ………………………………….………………………………………………………  
Zijn er bijzonderheden in het gezin waarvan u de school op de hoogte wilt brengen?  
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..  

3. Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Voorletters en achternaam vader/moeder/verzorger:  …………………………………………………………………………………………  

Adres:  ………………………………………………………………………… Postcode en plaats: ……………………...................……………………  

Mobiel nr:   …………………………………………… e-mail:  .…………………………………………………………………………………….………………  

Voorletters en achternaam vader/moeder/verzorger:   …………………………………………………………………………………………  

Adres: ……………………………………………………………………….. Postcode en plaats: ………………………...…………………………………  

Mobiel nr: …………………………………………. E-mail: ……………………………………………………………….……………………………………… 
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4. Eerste contactpersoon bij calamiteiten:  

Naam ……………………………………………………….…………    Telefoon ………………………………………………………………..  

5. Specifieke ondersteuningsbehoefte 
Heeft uw kind in het (recente) verleden een specifieke (onderwijs)ondersteuningsbehoefte gehad n.a.v. gestelde 
diagnoses?             0 ja           0 nee  
 
Zo ja, welke diagnose?  Van welke ondersteuningsbehoefte is er sprake geweest? Door wie werd deze ondersteuning 
gegeven (school, extern)? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Graag eventuele onderzoeksrapporten bijvoegen! 

Toestemming contact derden 
Als uw kind wordt aangemeld en een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, dan vragen wij uw toestemming om zo 
nodig contact te leggen met hulpverlenende instanties. Deze toestemming geldt ook wanneer er in een later stadium 
ondersteuning nodig is. 
Wilt u, met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier, deze toestemming geven?                  0 ja           0 nee 

 

6. Gegevens school van herkomst 

Naam school: ………………………………….…………………………….. Locatie: …………………………………………….…………………….………..  

Plaats: …………………………………………………………….…………………………………….……………………………………………………………………  

Leerkracht:  ………………….………………………………….………..  Leerling zit nu in groep: …………………….…………………….………..  

7. Medische bijzonderheden 

Naam en telefoonnummer huisarts:  ……………………………………………………………………………………………………………..  

Is de leerling langdurig ziek geweest?       0 ja   0 nee  

Indien ja, wanneer?   ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Staat hij/zij onder medische controle?       0 ja   0 nee  

Eventuele toelichting:  ……………………………………………………………………………………………………………………..  

Zijn er lichamelijke en/of psychische problemen waarvan de school moet weten om goed om te kunnen gaan met  

de leerling?   ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..  

Gebruikt uw kind regelmatig medicijnen?  0 ja  0 nee    Indien ja, welke?  ……………………………………………………………..  

8. Ondertekening 

Toestemming gebruik foto’s sociale media:  
Ik sta toe dat:   

  

- foto’s van mijn kind gebruikt worden voor PR-uitingen (bv website en voorlichtingskrant) 0 ja  0 nee  
- foto’s van mijn kind gebruikt worden op sociale media (bv schoolfacebook en instagram) 0 ja  0 nee  
- de school de NAW-gegevens mag delen met de GGD voor het onderzoek in klas 2 en 4 0 ja  0 nee  
- de school de NAW-gegevens mag delen met derden zoals de schoolfotograaf  0 ja  0 nee  
 

Toestemming overige punten   
Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier, gaat u ermee akkoord dat uw kind deelneemt aan excursies die een 

integraal onderdeel van het onderwijsprogramma vormen.   

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

Handtekening vader/moeder/verzorger   Handtekening vader/moeder/verzorger  

 

………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………. 


