
De ouders/verzorgers wordt verzocht het formulier in te vullen beginnend bij “ ”. 

Onderstaande leerling zal het onderwijs gaan volgen m.i.v.: 

De leerling wordt geplaatst in leerjaar: profiel: klas: 

Vakkenpakket: 

 Burggravenlaan 2, Leiden  Mariënpoelstraat 6, Leiden 
gymnasium, atheneum, havo, mavo gymnasium, atheneum, havo 

Ik meld mij ook aan voor: 

 Cambridge English  Kunstplan KABK 

 klas 2  klas 3  klas 4  klas 5  klas 6 

 gymnasium  atheneum  havo  mavo 

Burgerservicenummer: 

Achternaam: 

Roepnaam: Geslacht:     man  vrouw  X

Voornamen (voluit): 

Straat en huisnummer: 

(Het adres waarop het kind is ingeschreven volgens de Basisregistratie Personen van de gemeente) 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon thuis: Mobiele telefoon leerling: 

E-mailadres leerling:

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Geboorteland: Nationaliteit: 

Afkomstig uit leerjaar: Schoolsoort: 

Is de leerling in het bezit van een mavo- of havodiploma?  Nee  Ja Zo ja, welke? 

Plaats: Telefoon: 

Naam van de directeur van de school: 

Is er al een broer of zus aanwezig op een van de vestigingen van het Bonaventuracollege?  Ja  Nee

Voor welk leerjaar meldt u een kind aan? 2 de leerjaar  3 de leerjaar 4 de leerjaar 5 de leerjaar 6 de leerjaar



Relatie tot kind:  vader  moeder  voogd

Achternaam: Voorletters:

Straat en huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon 1: Telefoon 2: 

E-mailadres:

Gezinssamenstelling:  twee-ouder gezin  éénoudergezin  co-ouderschap  samengesteld gezin

Relatie tot kind:  vader  moeder  voogd  anders, nl.

Achternaam: Voorletters:

Straat en huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon 1: Telefoon 2: 

E-mailadres:

Is het adres van ouder 1 het enige adres waar het kind woont?  ja   nee, mijn kind woont ook op het adres bij ouder 2 

Heeft uw kind een verklaring waardoor uw kind recht heeft op extra faciliteiten? 

Dyslexie:  nee  ja (kopie dyslexieverklaring/onderzoeksrapport toevoegen)

ADHD / ADD:  nee  ja (kopie ADHD/ADD-verklaring/onderzoeksrapport toevoegen) 

Dyscalculie:  nee  ja (kopie dyscalculieverklaring/onderzoeksrapport toevoegen) 

Autisme/PDD-NOS:  nee  ja (kopie verklaring/onderzoeksrapport toevoegen) 

Overig: 

Naam huisarts: Telefoonnummer: 

Medische bijzonderheden: 

 Wij geven toestemming voor offline publicatie (bijvoorbeeld: schoolgids)

 Wij geven toestemming voor online publicatie (bijvoorbeeld: website)

Locatie Burggravenlaan Locatie Mariënpoelstraat 




