
Aanmeldingsformulier brugklas  2023-2024

brugklassen
plaatsingsadvies PO:                                           

brugklas tto O        

brugklas vwo O  

brugklas vwo/havo O   

brugklas havo/mavo O   

brugklas mavo O     

De aannamecommissie bepaalt het uiteindelijke niveau van plaatsing

Gegevens leerling:

Achternaam

Voornamen (voluit)

Roepnaam

Geslacht Man     O Vrouw         O Genderneutraal  O

Geboortedatum Geboorteplaats

Geboorteland Datum vestiging in Nl.

BSN nummer leerling

Postcode Huisnummer

Straat Woonplaats

Huistelefoon

E-mailadres leerling

Gegevens van de basisschool:

Naam

Adres

Postcode Plaats

Telefoonnummer

Plaatsingsadvies basisschool mavo/ havo-mavo/vwo-havo/vwo/tto Diplomaperspectief mavo/ havo/ vwo

Gegevens ouder(s)/verzorger(s)

De eerste ouder Is financieel verantwoordelijk, ontvangt facturen en is contactouder voor mentorspreekuren.

Tenzij anders aangegeven, geldt dit voor alle kinderen van deze ouder op De Nassau.

Leerling woont bij: vader    O                 moeder    O                verzorger    O

Eerste ouder/verzorger: Tweede ouder/verzorger:

Achternaam incl. tussenv.        m/v /o  Achternaam incl. tussenv.        m/v/o

Voorletters Voorletters

Geboorteland Geboorteland

Nationaliteit   Nationaliteit   

Adres Adres

Postcode/woonplaats Postcode /woonplaats

Telefoon woonadres Telefoon woonadres

Telefoon werk Telefoon werk

Mobiel nummer Mobiel nummer

E-mailadres E-mailadres

Relatie tot leerling Relatie tot leerling 

Overige gegevens gezin:

Broer(s)/zus(sen)op De Nassau  ja/nee Indien ja naam: Klas

Indien ja naam: Klas

Leerkracht groep 8

Nationaliteit

Mobiel tel.nr. leerling



Medische gegevens:

Bijzonderheden die van belang zijn bij het functioneren op school:

Dyslexie ja/nee*

Dyscalculie ja/nee*

ADHD ja/nee*

ADD ja/nee*

Stoornis autistisch spectrum ja/nee* Zo ja welke:

Lichamelijke aandoeningen ja/nee* Zo ja welke:

Onderzocht op  leer- en/of gedragsbijzonderheden die een rol kunnen spelen bij het functioneren op school

ja/nee* Zo ja welke:

Is er al contact geweest met het ondersteuningsteam van De Nassau ja/nee

* indien ja graag verklaring/onderzoeksrapport meesturen indien mogelijk

Voorkeur voor indeling in de klassen:

Indien diplomaperspectief vwo wens 

tto?
ja/ nee/ weet nog niet, wil nog aanvullende informatie

Wil graag in de klas bij*: Naam: Basisschool:

Naam: Basisschool:

Wil liever niet de in de klas bij*: Naam: Basisschool:

* Dit is een wens, de aannamecommissie bepaalt de uiteindelijke plaatsing

Overige bijzonderheden/opmerkingen:

Ondertekening van het formulier:

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat zij:     

*   het christelijk karakter van de school respecteren;

*   eventuele wijzigingen in de NAW-gegevens en/of gezinssituatie door zullen geven aan de school;

*  akkoord gaan met bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam wanneer de school dit nodig acht.

Aldus naar waarheid ingevuld:

Plaats Datum

Handtekening Handtekening

ouder/verzorger 1 ouder/verzorger 2

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Breda hebben een lotingsprocedure afgesproken die gevolgd zal worden als zich bij 

een school of een bijzondere stroom van een school meer toelaatbare leerlingen aanmelden dan geplaatst kunnen worden. 

In dat geval zal getracht worden de uitgelote leerlingen te plaatsen op een andere school van hun keuze.

Alle ouders wordt daarom gevraagd ook het keuzeformulier van VO-Breda in te vullen. 

Meer informatie over de afspraken die binnen het voortgezet onderwijs Breda gemaakt zijn, kunt u vinden op www.vobreda.nl

Naam huisarts/praktijk: Tel.nr. huisarts/praktijk


