
Formulier binnengekomen op:

Leerlingnummer:

In te vullen door school

Gegevens van de laatst bezochte school

Aanmelding voor de opleiding

Aanmeldingsformulier - overige leerjaren HAVO / VWO

ga verder op de volgende pagina

    Man       Vrouw

Achternaam:

Tussenvoegsel(s):

Voorna(a)m(en):

Roepnaam:

Geboortedatum:

Geboortegemeente: 

Geboorteland:

Nationaliteit:

Datum in Nederland: 

Burgerservicenummer:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer thuis:

E-mailadres leerling:

Mobiel nummer leerling:

Huisarts:

Persoonlijke gegevens van de leerling(e)

Havo 2

Atheneum 2

Havo 3

Atheneum 3

Havo 4

Atheneum 4 Atheneum 5

Heeft u gekozen voor havo 4, vwo 4 of 5 dan verzoeken wij u ook de profi elkeuzelijst in te vullen.

Naam school:

Klas en opleiding:

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam mentor/coördinator:

E-mailadres mentor/coördinator:

Is er een kopie van de laatste cijferlijst bijgevoegd:    ja / nee



Ouder/verzorger 1 

Achternaam:

Tussenvoegsel(s):

Voorletters:

Relatie tot leerling:

 Adresgegevens gelijk aan adres leerling

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

 

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres ouder/verzorger:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Ouder/verzorger 2

Achternaam:

Tussenvoegsel(s):

Voorletters:

Relatie tot leerling:

 Adresgegevens gelijk aan adres leerling

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres ouder/verzorger:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Persoonlijke gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Rekening sturen aan:

 Ouder/verzorger 1 

 IBAN (bankrekeningnummer):

 Anders, t.w. ten name van, postcode en woonplaats

 Ouder/verzorger 2

De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen wanneer dit 
aanmeldingsformulier volledig is ingevuld, ondertekend én wanneer de volgende 
stukken zijn bijgevoegd.

Ouders:

Leerling woont bij:

Plaats in gezin: kind      van de kinderen

Voertaal in het gezin:

Gezinssamenstelling

(beide ouders, vader, moeder, pleeggezin etc.)

 gehuwd / samenwonend

 gescheiden

 vader / moeder overleden

Ouders:

Leerling woont bij:

Plaats in gezin: kind      van de kinderen

Voertaal in het gezin:

Gezinssamenstelling

(beide ouders, vader, moeder, pleeggezin etc.)

 gehuwd / samenwonend

 gescheiden

 vader / moeder overleden

Ouder/verzorger 1 

Achternaam:

Tussenvoegsel(s):

Voorletters:

Relatie tot leerling:

 Adresgegevens gelijk aan adres leerling

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

 

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres ouder/verzorger:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Ouder/verzorger 2

Achternaam:

Tussenvoegsel(s):

Voorletters:

Relatie tot leerling:

 Adresgegevens gelijk aan adres leerling

Straat en huisnummer:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres ouder/verzorger:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Persoonlijke gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Rekening sturen aan:

 Ouder/verzorger 1 

 IBAN (bankrekeningnummer):

 Anders, ten name van, postcode en woonplaats

 Ouder/verzorger 2

Zijn er bijzonderheden die de school voor een goede begeleiding noodzakelijkerwijs moet weten?

Gezinssituatie:    ja / nee    toelichting:

Gezondheid en/of medicatie:    ja / nee    toelichting:

Dyslexieverklaring:    ja / nee    toelichting:

Diagnose:    ja / nee    toelichting:

Overig:

Bijzonderheden

ga verder op de volgende pagina



Identiteit van de school
CSG De Lage Waard is een christelijke school in denken 

en doen. Niet iedereen ervaart en belijdt het christelijk 

geloof op dezelfde manier. Wij zijn ons daarvan bewust en 

daarom is er ruimte en respect voor elkaars opvattingen 

en overtuigingen. Wij vinden het belangrijk dat alle 

leerlingen de aandacht en de zorg krijgen die ze nodig 

hebben. Van alle medewerkers verwachten wij dat zij 

zich in houding en gedrag spiegelen aan de Bijbelse 

waarden en daarin een voorbeeld zijn voor de leerlingen 

en voor elkaar. Wij willen met onze leerlingen omgaan in 

een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen en hen 

stimuleren tot een positieve houding ten opzichte van 

de samenleving, zodat zij bereid zullen zijn daaraan hun 

bijdrage te leveren. Alle leerlingen volgen de dag-, week- 

en maandopeningen, de vieringen met Kerst en Pasen en 

de lessen godsdienst in alle leerjaren. 

Bij inschrijving verklaart u bekend te zijn met de grondslag 

en de identiteit van de school en de praktische uitwerking 

daarvan (zie www.delagewaard.nl/schoolregels), en die te 

zullen respecteren in alle facetten van het schoolleven.

Op de registratie en verwerking van de persoonlijke 

gegevens is de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) van toepassing.

Bij het ondertekenen van het aanmeldingsformulier: 

 U verklaart gerechtigd te zijn om aanmelding te ondertekenen

Naam:

Datum van ondertekening:

Ondertekening:



HAVO EN VWO

Vijzellaan 4

3352 VH  Papendrecht

T (078) 644 20 40

VMBO/MAVO 
EN BRUGKLAS MAVO/HAVO

Burgemeester Keijzerweg 5

3351 JA  Papendrecht

T (078) 644 20 20

Postadres

Postbus 1100

3350 CC Papendrecht

info@delagewaard.nl

www.delagewaard.nl


