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PERSOONLIJKE GEGEVENS LEERLING In te vullen door administratie Herle 
Leerlingnummer: 
Geplaatst in klas: 
Profiel: 
Niveau: b / k / tg 
Paraaf teamleider: 

Familienaam: Roepnaam: Jongen / Meisje 
 

Geboortedatum: 
 

Geboorteplaats: Geboorteland: 

Indien niet geboren in Nederland,  
datum vestiging in Nederland: 

Voertaal thuis:  
 

Nationaliteit: Burgerservicenummer (BSN): 
 

Indien broer / zus op locatie Herle, dan s.v.p. naam en klas invullen: 
 

Straat: 
 

Postcode: Woonplaats: 

Leerling woont bij: vader / moeder / ouders / elders: Ouderlijk gezag bij: 
 

GEGEVENS VADER / VERZORGER 

Naam en voorletters: 
 

Beroep: Nationaliteit: 
 

Geboorteplaats: Geboortedatum:  
 

Straat: 
 

Postcode: Woonplaats: 
 

Bankrekeningnummer: T.n.v.: Factuuradres: Ja / nee 
 

Telefoon thuis: Mobiel: Werk: 
 

E-mailadres: 
 

GEGEVENS MOEDER / VERZORGER 

Naam en voorletters: 
 

Beroep: Nationaliteit: 
 

Geboorteplaats: Geboortedatum:  
 

Straat: Postcode: Woonplaats: 
 

Bankrekeningnummer: T.n.v.: Factuuradres: Ja / nee 
 

Telefoon thuis: Mobiel: Werk: 
 

E-mailadres: 
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GEGEVENS HUIDIGE SCHOOL 

Naam van de school: 

Adres: 
 

Postcode: Plaats: 
 

Contactpersoon: Telefoonnummer: 
 

Huidig leerjaar: 
Niveau: basis / kader / theoretisch / havo 
Profiel: 

Gedoubleerd? Zo ja, welk leerjaar: 
 
 

Huidige vakken: aankruisen…en andere vakken 
vermelden 

o Nederlands  
o Engels 
o biologie 

o Duits 
o Wiskunde 
o Maatschappijleer 

o Economie 
o Geschiedenis 
o Nask 

AANVRAAG VOOR PLAATSING IN LEERJAAR 2  
 
(omcirkel uw voorkeur) 
 
basis / kader / theoretisch-gemengd (TL-PLUS) 
 

PRAKTISCHE PROFIELORIENTATIE (2 keuzes maken door vermelding 1 en 2) 
 

 Horeca, Bakkerij en Recreatie  

 Zorg en Welzijn 

 Techniek 

 Economie en Ondernemen 
 

 

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaar ik / verklaren wij (aankruisen s.v.p.): 
o op de hoogte te zijn van de financiële verplichtingen die worden aangegaan en deze te voldoen; 
o geen bezwaar te hebben tegen het overleggen van de benodigde gegevens door de school van herkomst aan de vo-school en 

omgekeerd; 
o geen bezwaar te hebben dat de vo-school - indien nodig - relevante gegevens aanlevert aan het Regionale Samenwerkingsverband; 
o geen bezwaar te hebben dat de leerling – indien nodig - besproken wordt in het interne en / of externe zorg- en adviesteam; 
o dat wij ons conformeren aan de schoolregels, zoals gepubliceerd op de schoolwebsite; 
o dat wij geen bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto- en / of videomateriaal op de schoolwebsite (indien u hiertegen bezwaar 

heeft, kunt u dit bij de inschrijving schriftelijk kenbaar maken); 
o dat wij geen bezwaar hebben tegen het verstrekken van de NAW-gegevens aan klasgenoten. 

Bij dit aanmeldingsformulier dient u verder in te leveren (zie website locatie Herle): 

o een uittreksel uit de basisregistratie of een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterkant)  

o gemeenschappelijk inlichtingen- en adviesformulier (in te vullen door huidige mentor/decaan)  

o CITO-score 

o meest recente cijferlijst/rapport 

o gegevens uit leerlingvolgsysteem 

o bij specifieke hulp: onderwijskundig rapport, begeleidingsverslagen/hulpplannen, 1G1P etc. 

 

Opmerkingen / bijzonderheden: 
 

BIJZONDERHEDEN / VERKLARING BIJVOEGEN 

o LWOO o Dyslexie o Dyscalculie o ……………… 

HANDTEKENING VADER / VERZORGER HANDTEKENING MOEDER / VERZORGER 

 
 
 
 

 

Plaats: 
 
 

Datum: 

 

BCPL locatie Herle Heldevierlaan 5, 6415 SB Heerlen 045-5721010 www.herle.bcpl.nl  

http://www.herle.bcpl.nl/

