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Aanmeldingsformulier basisschoolverlaters 2023 – 2024 

 
Dit formulier dient (naast de registratie via ELK) ingeleverd te worden en is bedoeld om alle gegevens administratief op 
een correcte manier te kunnen verwerken.  
Print dit formulier uit en stuur het, inclusief een kopie ID van uw zoon/dochter (en eventuele kopiën van officiële verklaringen), 
naar: GGCA, t.a.v. D. Schaufeli-Buis, Postbus 77779, 1070 LJ AMSTERDAM.  
S.v.p. volledig en in blokletters invullen. 
 

Leerlinggegevens 
Burgerservicenummer: _________________________________________________   Man     Vrouw 
 

Achternaam: ___________________________________________________________________________ 
 

Voorna(a)m(en) (voluit): __________________________________________________________________ 

Roepnaam: _____________________________________ Geboortedatum:   -   -      

Geboorteplaats:  ________________________________  Geboorteland: ___________________________ 

Nationaliteit:    Nederlandse    anders, nl. ________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________ 
(het adres waaronder de leerling staat ingeschreven in het bevolkingsregister van de woongemeente) 

Postcode:  __________________   Woonplaats:  _______________________________________________ 

Advies basisschool: ______________________________   

De leerling woont bij:   ouders   moeder   vader   pleegouder(s) 

 anders, nl. __________________________________________________________________________ 

 

E-mailadres leerling: _____________________________ Mobielnr. leerling: ________________________ 
 

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s) 

Ouder/verzorger 1. 

  Dhr   Mw (Officiële naam): ___________________________________________________________ 

Voorletter(s):________________________   Geboortedatum:   -   -     

Adres:__________________________________________________________________________________ 

Postcode: ________________________________ Woonplaats: _______________________________ 

Telefoonnummer thuis:  _____________________ 2e telefoonnummer: _________________________ 

Beroep: ________________________________________________________________________________ 

Communicatie e-mailadres*: _______________________________________________________________ 
* Toelichting:    Dit e-mailadres wordt gebruikt voor alle communicatie vanuit de school. 

 

Geboorteland:    Nederland       anders, nl. ___________________________________________ 

Nationaliteit:      Nederlandse   anders, nl. ___________________________________________  
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Ouder/verzorger 2. 

  Dhr   Mw (Officiële naam): ___________________________________________________________  

Voorletter(s):________________________   Geboortedatum:   -   -     

Adres:__________________________________________________________________________________ 

Postcode: ____________________________    Woonplaats: _______________________________ 

Telefoonnummer thuis:  _________________   2e telefoonnummer: _________________________ 

Beroep:  ________________________________________________________________________________ 

E-mailadres: _____________________________________________________________________________ 
 
Geboorteland:    Nederland      anders, nl. ___________________________________________ 

Nationaliteit:      Nederlandse    anders, nl. ___________________________________________ 
 

 

Schoolgeschiedenis: 
Gegevens huidige school: 
 
Naam school: ___________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________ 

Postcode en plaats: ______________________________________________________________________ 

Leerling van deze school sinds: _____________________________________________________________ 

Naam leerkracht: ________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ________________________________________________________________________ 

 

Testen: 
Is uw kind ooit getest?    Nee    Ja   

Indien ‘Ja’, waarop?  

  Dyslexie/Dyscalculie   Is er een officiële verklaring?    Nee    Ja** 

  (Alg.) leerproblemen   Is er een officiële verklaring?    Nee     Ja** 

  Sociaal-emotionele problemen  

  Psychische problemen 

  Andere reden, nl.  ___________________________________________________________________ 

Wanneer is de test uitgevoerd  ____________________________________________________________ 

Door wie is de test aangevraagd?     School  Ouder(s) 

Kan het GGCA inzage krijgen in het testrapport?      Nee   Ja  
 
**Belangrijk: Voor het verkrijgen van extra tijd bij toetsen en voor eventuele hulpmiddelen is de aanwezigheid van een kopie 

van de officiële verklaring voor het leerlingdossier noodzakelijk. Kopieën van officiële verklaringen dienen voor aanvang 
schooljaar ingeleverd te zijn bij de leerlingadministratie en deze kunt u aanleveren via dbuis@ggca.nl t.n.v. D. Schaufeli- Buis 
 

mailto:dbuis@ggca.nl
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Heeft uw kind extra ondersteuning gehad op de basisschool?     Nee    Ja 
Indien ‘ja’, graag vermelden waarvoor. 
 

Is er op de basisschool een ontwikkelingsperspectief opgesteld voor uw kind?   Nee    Ja 
Indien ‘ja’, graag een kopie van de indicatie bijvoegen. 

Als uw kind definitief op het Geert Groote College geplaatst is, is het in het belang van uw kind dat wij 
alle mogelijke toets- en testresultaten ontvangen. 
 
Algemene (gezins-)omstandigheden   

 

1.   Zijn er bijzondere omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het goed functioneren van uw kind 

op school? (ouder overleden / echtscheiding / ziekte in het gezin, etc.) 

 

2.  Zijn er bijzondere psychische-/sociale factoren die van belang zijn voor het leerproces?  

 

3.  Heeft uw kind een handicap of aangeboren afwijking, of ooit een ernstige ziekte of ongeluk gehad? 

 

4.  Zijn er andere zaken waarvan u vindt dat het nodig is dat het GGCA ervan op de hoogte is? 

 

5.  Heeft u of uw kind wensen t.a.v. de plaatsing in een bepaalde klas of bij bepaalde leerlingen?  

 

6.  Zijn er nog andere bijzonderheden? 

 

Gezinssituatie: 
Zijn er nog andere kinderen uit uw gezin die op het Geert Groote College Amsterdam zitten? 
NEE / JA, namelijk: 
 
naam:       klas: 

_____________________________________  ________ 

_____________________________________  ________ 

_____________________________________  ________ 

 
Niet-Nederlanders afkomstig uit het buitenland (nieuwkomers) 
 
Datum in Nederland: ___________________________________________________________ 
 
Onderwijs in Nederland sinds: ____________________________________________________ 
 
Verblijfstitelomschrijving: _______________________________________________________ 
 
Begin datum verblijfstitel: _______________________________________________________ 
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Toestemming publicatie foto’s en video’s 

 
Ouder(s)/verzorger(s) geven toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal:       Nee          Ja 
Indien ‘ja’: Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht zijn gemaakt. 

 
Er is geen toestemming van ouder(s)/verzorger(s) nodig voor het gebruik van foto’s en video’s in de klas en 
les voor onderwijskundige doeleinden. Tevens is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto 
op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. 
 
Hierbij bevestigt ondergetekende, dat hij/zij genoemde leerling aanmeldt bij het Geert Groote College 
Amsterdam en toestemming geeft tot aanmaak en gebruik van persoonsgegevens. 
 
Toestemming wordt gegeven voor: 
 

• Het aanleggen van een leerlingdossier met die gegevens van de leerling die nodig zijn voor het 
bijhouden van de vorderingen van de leerling en voor het geven van de onderwijszorg die de 
leerling nodig heeft; 

• Het testen en toetsen van de leerling om de benodigde gegevens te verkrijgen; 

• Het bespreken van eventuele zorgen rondom de leerling in de interne zorgoverleg momenten; 

• Het leerlingdossier te laten gebruiken, te veranderen of te laten aanvullen door de daartoe door 
het bevoegd gezag van de school aangewezen personen; 

• Het leerlingdossier over te dragen aan de vervolgschool als de leerling de school verlaat. 
 
Privacy: Wij nemen uw privacy erg serieus en gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens en 
informatie.  

 
=========================================================== 

 
Dit aanmeldformulier is ingevuld door: 
 
Naam: __________________________________     moeder  vader  verzorger/voogd 
 
Datum: _________________________________ 
 
Plaats: __________________________________ 
 
Handtekening: 
 
 

 
 

******************************** 

 

In te vullen door de administratie: 
 
Ontvangen d.d.: _________________________________  Paraaf medewerker: _____________ 

ID leerling: Paspoort  /  ID-kaart  Documentnummer: ___________________________ 


