
Aanmelding leerling voor schooljaar 2019-2020

Vriendelijk verzoek onderstaand formulier 
•	 digitaal	in	te	vullen,	
•	 te	printen,	ondertekenen	en	vanaf	13	februari	2019	
	 doch	uiterlijk	voor	8	maart	2019	ten	aanzien	van	de
 aannamecommissie in te zenden.

Karel	de	Grote	College	
t.a.v. aannamecommissie
Wilhelminasingel	13-15
6524	AJ	Nijmegen

Voor	leerlingen	uit	Nijmegen	en	directe	omgeving	is	de	aanmelding	alleen	valide	als	ook	het	Aanmeldingsformulier	
Brugklas	2019-2020	Voortgezet	Onderwijs	Nijmegen	e.o.,	uitgereikt	op	de	basisschool,	is	meegestuurd.

Gegevens leerling:  
 Wettelijke naam  ________________________________________________________
	 Roepnaam	 ________________________________________________________ 
	 Officiële	voornamen	 ________________________________________________________
 Geslacht  	Jongen		  Meisje
	 Geboortedatum	 _______________ 	Geboorteplaats	 ___________________________
	 Nationaliteit	 ________________________________________________________
	 BurgerServiceNummer	 ________________________________________________________

	 Adres	/	huisnummer	 ________________________________________________________
	 Postcode	/	Plaats	 ________________________________________________________
	 Mobiel	nummer	leerling	 ________________________________________________________
	 E-mailadres	leerling	 ________________________________________________________
 Telefoonnummer thuis  ________________________________________________________
	 Huisarts	(optioneel) ________________________________________________________
	 Komt	naar	school	per	  Fiets   Openbaar	vervoer	 		  Anders

Gegevens ouder/verzorger 1:

	 Gegevens	van:		  Moeder  Vader 	Verzorger	
	 Achternaam	 ________________________________________________________ 
 Voorletters ________________________________________________________
	 Nationaliteit ________________________________________________________
	 Mobiel	nummer ________________________________________________________
	 E-mailadres ________________________________________________________

Gegevens ouder/verzorger 2:

	 Gegevens	van:		  Moeder  Vader 	Verzorger	
	 Achternaam	 ________________________________________________________
 Voorletters ________________________________________________________
	 Nationaliteit ________________________________________________________
	 Mobiel	nummer	 ________________________________________________________
	 E-mailadres ________________________________________________________

Aanvullende adresgegevens (indien van toepassing):

	 Gegevens	van:		  Ouder/Verzorger	1	  Ouder/Verzorger	2				  Anders	nl:....
	 Adres	/	huisnummer	 ________________________________________________________
	 Postcode	/	Plaats	 ________________________________________________________
	 Mobiel	nummer	/	telefoonnummer ________________________________________________________
 

Gegevens huidige school:
 Naam	huidige	school	 ________________________________________________________ 
	 Adres	/	huisnummer ________________________________________________________
	 Postcode	/	Plaats	 ________________________________________________________
 Telefoonnummer  ________________________________________________________
	 Naam	contactpersoon ________________________________________________________  
	 E-mailadres	contactpersoon	 ________________________________________________________

Karel de Grote College
Scholengemeenschap voor voortgezet vrijeschoolonderwijs

Hier op deze plaats zijn wij gekomen om in de kracht van de 

gemeenschap waarin wij gaan, m
et hen die ons voor gingen,met 

hen die naast ons staan ruimte te scheppen voor ons werk.In 

vrijheid verbinden wij ons met de jonge mens, die, komend met 

voornemens uit d
e wereld van de geest, zoekend zijn weg op 

aarde, ons is toeve�rouwd. Dat w
ij in

 eerbied ontvangen wat 

kiemend kracht, li
efdevol leiden wat bloeiend pracht, b

ehoedzaam 

bevrijden wat rijpend wacht, o
pdat de wordende mens, groeiend 

in spelen, leren en werken, de wereld doorgrondt, zijn eigen wezen 

herkent. A
an dit w

erk willen wij ons wijden met een open blik, 

een warm ha� en een krachtig streven. Vragend wenden wij ons 

tot de geest van de tijd
. Luisterend richten wij ons tot die 

verheven machten, die kracht, m
oed en licht in

 ons kunnen 

versterken.Opdat ontstaan kan de vrije scheppende daad, die 

levenwekkend is voor de aarde. Hier op deze plaats zijn wij 

gekomen om in de kracht van de gemeenschap waarin wij gaan, 

met hen die ons voor gingen,met hen die naast ons staan ruimte 

te scheppen voor ons werk.In vrijheid verbinden wij ons met de 

jonge mens, die, komend met voornemens uit d
e wereld van de 

geest, zoekend zijn weg op aarde, ons is toeve�rouwd. Dat w
ij in

 

eerbied ontvangen wat kiemend kracht, li
efdevol leiden wat 

bloeiend pracht, b
ehoedzaam bevrijden wat rijpend wacht, o

pdat 

de wordende mens, groeiend in spelen, leren en werken, de wereld 

doorgrondt, zijn eigen wezen herkent. A
an dit w

erk willen wij ons 

wijden met een open blik, een warm ha� en een krachtig streven. 

Vragend wenden wij ons tot de geest van de tijd
. Luisterend 

richten wij ons tot die verheven machten, die kracht, m
oed en 

licht in
 ons kunnen versterken.Opdat ontstaan kan de vrije 

scheppende daad, die levenwekkend is voor de aarde. 

Wilhelminasingel	13-15
6524	AJ	Nijmegen

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

IBAN:		NL30	RABO	0129	88	51	34

KGC-AANF 2019-004



Wilhelminasingel	13-15			6524	AJ	NijmegenKarel de Grote College

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

Plaatsing in: 
     Reguliere	Stroom:	mavo	/	havo	/	vwo	
     	Kunst	&	Ambacht:	mavo	(LWOO)

Schooladvies:

  mavo  

  mavo	/	havo	

  havo  
 

 Is/wordt de leerling nog aangemeld bij een andere school?   Ja	  Nee	 	
	 Zo	ja,	welke?	 ______________________________________________________________________
 

Broer/zus (gehad) op het KGC  ______________  Ja	  Nee	
	 Indien	ja,	naam	en	klas: 
	 Broer/zus	1	  ______________________  Klas  ____ 	of	van	/	tot	jaar _______________
	 Broer/zus	2		 ______________________  Klas  ____ 	of	van	/	tot	jaar _______________ 
	 Broer/zus	3		 ______________________  Klas  ____ 	of	van	/	tot	jaar _______________ 
	 Broer/zus	4		 ______________________  Klas  ____ 	of	van	/	tot	jaar _______________
	 Broer/zus	5		 ______________________  Klas  ____ 	of	van	/	tot	jaar _______________ 

  havo	/	vwo

  vwo

  vwo	+	 		

Bijzonderheden:

	 Extra	ondersteuning	 			 LWOO		 			 LGF	 	Cluster	1
	Ondersteuningspakket	SWV	     	Cluster	2	 	

Diagnose:
	 ASS	  	 PDD-NOS	  	 ADD		  	 ADHD		
 Dyslexie   Dyscalculie 
	 Overig		   ___________________________________________________________    

Opmerkingen met betrekking tot gezondheid, huiselijke omstandigheden, bijzondere omstandigheden:

Ondertekening:

Ondergetekende	verklaart
•			hierbij	wel/geen	(*)	toestemming	te	geven	voor	het	opvragen	van	gegevens	bij	de	school	van	 

herkomst	(*	doorhalen	wat	niet	van	toepassing	is).
•			dat	bij	gescheiden	ouders	beiden	akkoord	gaan	met	toezending	van	alle	informatie	uitsluitend	naar	 

het	woonadres	van	de	leerling	en	het	emailadres	van	ouder/verzorger	1.
•			dit	formulier	juist	en	naar	waarheid	te	hebben	ingevuld.

Datum:		 ____________________

  
   
____________________________  ____________________________
Handtekening	ouder/verzorger	1	 	 	 Handtekening	ouder/verzorger	2	
	 	 	 	 	 	 	 (indien	van	toepassing)

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

KGC-AANF 2019-004
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