
* Selecteren wat van toepassing is. ** Ten behoeve van reguliere informatievoorziening en mentorcontact *** Is tevens factuuradres /debiteur

AANMELDING EOA
BETREFT LOCATIE:        SG Newton        SG De Dijk

LEERLINGGEGEVENS

achternaam      m /      v

voornamen roepnaam  

burgerservicenummer 

straat en huisnummer  

postcode woonplaats

mobiele telefoonnummer leerling  e-mailadres leerling 

geboortedatum (dd/mm/jjjj)  geboorteplaats  

geboorteland 

in Nederland sinds (dd/mm/jjjj)  1e nationaliteit  2e nationaliteit 

opleiding in land van herkomst 

OUDER/VERZORGER 1*** zelfde adres als leerling?    ja /   nee

naam + voorletter  geboorteland  

straat en huisnummer  (indien afwijkend)

postcode  woonplaats  (indien afwijkend)

telefoonnummer thuis  telefoonnummer werk 

mobiel nummer  e-mailadres** 

          vader         moeder          verzorger

OUDER/VERZORGER 2 zelfde adres als leerling?      ja /     nee

naam + voorletter  geboorteland  

straat en huisnummer  (indien afwijkend)

postcode  woonplaats  (indien afwijkend)

telefoonnummer thuis  telefoonnummer werk 

mobiel nummer  e-mailadres** 

         vader           moeder          verzorger

zijn de ouders gescheiden?       ja /     nee* zo ja: wie is de verzorgende ouder?      vader       moeder      co-ouderschap  

hebben beide ouders het ouderlijk gezag?       ja /     nee* zo nee: bij wie ligt het ouderlijk gezag? 

is één van de ouders overleden?       ja /     nee*  zo ja:      vader /     moeder* /datum

EVENTUEEL MEERDERE KINDEREN OP ONZE LOCATIE OF EEN ANDERE LOCATIE VAN HET ATLAS COLLEGE

voor- en achternaam  locatie  klas  

voor- en achternaam  locatie  klas  



SG NEWTON

Dampten 22 

1624 NR Hoorn 

Voor vragen kan contact worden 

opgenomen met de coördinator EOA

via eoa.newton@atlascollege.nl

of via 06 - 25 69 78 15

SG DE DIJK

Postbus 170 

1670AD Medemblik

Voor vragen kan contact worden 

opgenomen met mevrouw A. Smit 

via a.smit@atlascollege.nl 

of via 0227 - 54 21 36

 
VERWERKING GEGEVENS
De bovenstaande gegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie van het Atlas College en binnen de school voor onderwijsdoeleinden gebruikt. 
Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houdt het Atlas College zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de 
nationale wetgeving aan ons stelt.

OUDER/VERZORGER 1

plaats

datum

handtekening 

OUDER/VERZORGER 2 

plaats

datum

handtekening 

VOOR INSCHRIJVING HEBBEN WIJ NODIG:
• Een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.

•  Kopie van het paspoort of de ID-kaart van de leerling. Een kopie van een geboortebewijs is toegestaan of een afschrift 

van een persoonslijst die bij de geboorte door de gemeente is verstrekt.

•  Een uitreksel Basisregistratie Personen (BRP) met datum van vestiging in Nederland, het BSN, de (indien mogelijk)  

1e verblijfstitel en de gegevens van de ouder(s).

 

Stuurt u deze documenten per mail naar SG Newton of SG De Dijk. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor een intake-

gesprek en toetsen. Op basis van de resultaten, leeftijd en woonplaats zal de leerling in de juiste groep geplaatst worden.
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