
GEGEVENS VAN DE LEERLING

Achternaam Roepnaam                                                                                         m     v

Voornamen (voluit)

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer

Geboortedatum Geboorteplaats/-gemeente

Geboorteland Nationaliteit

Burgerservicenummer Woonachtig in Nederland sinds

GEGEVENS VAN DE OUDER/VERZORGER 1

Voorletters + achternaam                                                                                                                                                                                                   m     v

Straat + huisnummer (indien afwijkend van leerling)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer

Telefoonnummer zakelijk E-mailadres

Belangstelling voor de ouderraad of medezeggenschapsraad   ja     nee

GEGEVENS VAN DE OUDER/VERZORGER 2

Voorletters + achternaam                                                                                                                                                                                                                                m     v

Straat + huisnummer (indien afwijkend van leerling)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis Mobiel telefoonnummer

Telefoonnummer zakelijk E-mailadres

Belangstelling voor de ouderraad of medezeggenschapsraad   ja     nee

FACTURATIE

Factuur op naam     ouder/verzorger 1     ouder/verzorger 2

NOODGEVALLEN

Contact opnemen met Telefoonnummer

KRUIS ÉÉN VAN DE ROUTES AAN WAARVOOR U UW KIND AANMELDT

ORIËNTATIEROUTE DIENSTVERLENINGROUTES TECHNIEKROUTES

 Oriëntatieroute  Dienstverleningroute met talenttijd Economie en Ondernemen  Techniekroute met talenttijd Techniek

Dit is zonder talenttijd!  Dienstverleningroute met talenttijd Zorg en Welzijn  Techniekroute met talenttijd Sport

 Dienstverleningroute met talenttijd Horeca, Bakkerij en Recreatie

 Dienstverleningroute met talenttijd Sport

 Dienstverleningroute met talenttijd Creative

AANMELDING  >  HET ELEMENT IS DE SCHOOL VAN MIJN    1E KEUZE    2E  KEUZE

Het Element is een zogenoemde samenwerkingsschool en heeft twee 

schoolbesturen. De wet wil duidelijkheid voor ouder(s) en leerlingen en 

vraagt ons om bij de aanmelding goed te regelen bij welk schoolbestuur 

een leerling hoort. Beiden schoolbesturen streven naar een gelijke 

verdeling. U kunt kiezen uit één van de volgende mogelijkheden. De 

keuze heeft geen invloed op het onderwijsprogramma.

  Wij hebben géén voorkeur en melden ons kind aan bij beide

schoolbesturen. Kruis beide besturen hieronder aan!

   Wij melden ons kind aan bij het bestuur van de Meerwegen 

scholengroep (protestants-christelijke grondslag).

    Wij melden ons kind aan bij het bestuur van het Meridiaan College 

(katholieke grondslag).



HUIDIGE SCHOOL

Naam school Telefoonnummer

Straat + huisnummer

Postcode + woonplaats E-mailadres

Contactpersoon   m     v

HANDTEKENING handtekening van beide gezaghebbende ouders is noodzakelijk voor plaatsing

Datum Plaats

Handtekening 
ouder/verzorger 1

Handtekening 
ouder/verzorger 2

Handtekening 
leerling

ADVIES VORIGE SCHOOL

  Basisberoepsgerichte leerweg     Kaderberoepsgerichte leerweg     Gemengde leerweg   

INDIEN MOGELIJK GRAAG PLAATSEN IN KLAS BIJ

Voor- en achternaam   m     v

EXTRA ZORG EN MEDISCHE/OVERIGE BIJZONDERHEDEN

Voor de begeleiding van uw kind op school kan het van groot belang zijn, dat wij op de hoogte zijn van informatie die het functioneren van uw kind kan 

beïnvloeden. Die informatie kan te maken hebben met de gezondheidstoestand van de leerling, bijzonderheden in het gezin, extra zorg/begeleiding 

die de leerling nodig kan hebben, etc. Indien u van mening bent deze aspecten mondeling toe te moeten lichten, raden wij u aan contact op te nemen 

met de leiding van de betreff ende locatie.

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier verklaart u tevens dat:U kunt dit formulier afgeven aan de leerkracht 

van groep 8 van de basisschool.

Het Element - locatie Hooglandseweg-Noord

Hooglandseweg-Noord 55

3813 VD Amersfoort

Het Element
waar passie en talent samenkomen

� u akkoord gaat met de kosten die verbonden zijn aan het 

volgen van onderwijs aan onze school. Deze kosten worden 

vastgesteld in overleg met de oudervereniging en de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad.

� u akkoord gaat met het afgeven door de school van herkomst 

van: onderwijskundig rapport, cito-rapportages, toets- of 

testgegevens voor de begeleiding van uw kind en/of extra 

facilitering.


