
Aanmelding leerling 7e klas voor schooljaar 2023-2024
Vriendelijk verzoek dit formulier digitaal in te vullen, te printen en te ondertekenen. 

Inleveren van zaterdag 4 februari t/m zondag 5 maart 2023:

Per post: Karel de Grote College, t.a.v. Aannamecommissie
 Wilhelminasingel 15, 6524AJ Nijmegen

Per e-mail: aanname@kgcnijmegen.nl

Voor leerlingen uit Nijmegen en directe omgeving is de aanmelding alleen geldig in combinatie 
met: Aanmeld- en adviesformulier brugklas 2023-2024 Voortgezet Onderwijs regio Nijmegen. 

Deze wordt uitgereikt op de basisschool. 

Karel de Grote College
Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Wilhelminasingel	15 
6524	AJ	Nijmegen

tel:		 024	-	382	04	60
email:	post@kgcnijmegen.nl

IBAN:		NL30	RABO	0129	88	51	3434

Gegevens leerling

Achternaam  _________________________________________________________
Voorna(a)m(en) _________________________________________________________
Roepnaam  _________________________________________________________

Geslacht_ 
Geboortedatum 
Geboorteplaats / Land 
Nationaliteit  
BurgerServiceNummer 

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Straat / Huisnummer  _________________________________________________________
Postcode / Plaats  _________________________________________________________
Telefoonnummer thuis _________________________________________________________
Mobiel nummer leerling _________________________________________________________
E-mailadres leerling _________________________________________________________

Ouders gescheiden ○ ja ○ nee
○ moeder ○ vader ○ co-ouderschap ○ anders: _________________Zo ja, leerling woont bij 

Reist naar school per  ○ fiets ○ openbaar vervoer ○ anders: ________________________

Gegevens 1e ouder/verzorger (tevens 1e contactpersoon)

Gegevens van ○ moeder ○ vader ○ verzorger ○ voogd ○ anders: _____________
Achternaam _________________________________________________________
Voorletters / Voornaam  _________________________________________________________
Nationaliteit  _________________________________________________________
Straat / Huisnummer  _________________________________________________________
Postcode / Plaats  _________________________________________________________
Telefoonnummer thuis  _________________________________________________________
Mobiel nummer  _________________________________________________________
E-mailadres _________________________________________________________
Ouderlijk gezag ○ ja ○ nee

Gegevens 2e ouder/verzorger

Gegevens van ○ moeder ○ vader ○ verzorger ○ voogd ○ anders: _____________
Achternaam _________________________________________________________
Voorletters / Voornaam _________________________________________________________
Nationaliteit  _________________________________________________________
Straat / Huisnummer  _________________________________________________________
Postcode / Plaats  _________________________________________________________
Telefoonnummer thuis _________________________________________________________
Mobiel nummer  _________________________________________________________
E-mailadres _________________________________________________________
Ouderlijk gezag ○ ja ○ nee



    Wilhelminasingel	15  6524	AJ	NijmegenKarel de Grote College

Ondertekening

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij /zij:
○ wel / ○ geen toestemming geeft voor het opvragen van gegevens bij de school van herkomst.

Datum _____________________ Plaats _____________________

___________________________ 
Handtekening 1e ouder/verzorger*

___________________________ 
Handtekening 2e ouder/verzorger* 

Het betreft een aanmelding voor het KGC klas 7 / leerjaar 1  

Schooladvies ○ havo / vwo
○ vwo

○ mavo
○ mavo / havo
○ havo ○ vwo +

Is/wordt de leerling nog aangemeld bij een andere school? ○ ja ○ nee
Zo ja, welke? ________________________________________________________

Heeft de leerling een broer/zus (gehad) op het KGC?     ○ ja ○ nee
Zo ja, wie?  1. ______________________________________________________

2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________

Gegevens huidige school

Naam 
Plaats 
Telefoonnummer 
Contactpersoon 
E-mailadres (van contactpersoon)

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________

Bijzonderheden

○ Extra ondersteuning ○ LGF Cluster 1
○ Ondersteuningspakket SWV ○ LGF Cluster 2

Diagnoses

○ ASS ○ ADD ○ Dyslexie
○ PDD-NOS ○ ADHD ○ Dyscalculie
○ Overig: ________________________________________________________________________

Opmerkingen m.b.t. gezondheid, huiselijke omstandigheden, bijzondere omstandigheden:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

*Indien ouders duurzaam gescheiden zijn en beide ouders het ouderlijk gezag hebben, dienen beide ouders het formulier te ondertekenen. 
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