
Inschrijfformulier 2022-2023 > Klas 1

GEGEVENS VAN DE AAN TE MELDEN LEERLING

Achternaam + voorvoegsel (geen afkorting)

Voornaam/namen volgens de burgerlijke stand

Roepnaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geslacht  m v

Nationaliteit

BSN

In Nederland sinds (datum volledig invullen)

Land van herkomst (= geboorteland)

Adres (straat, huisnummer + toevoeging)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer thuis

GEZINSSITUATIE: BROER OF ZUS

 Zijn er broers of zussen op het Maartenscollege?  Zo ja  

In klas

Inschrijven kan tot en met 
15 maart 2022!

U kunt het inschrijfformulier, voorzien van handtekening, sturen 

naar: Maartenscollege / Aanmelden, Antwoordnummer 6009, 

9700 VJ Groningen.

U kunt hem ook, mits voorzien van handtekening, mailen naar  

aanmelden@maartens.nl.

tto-MAVO • tto-HAVO • tto-VWO • ibMYP • ibDP



GEGEVENS VAN DE OUDER(S)/VERZORGER(S)

Voorletters en naam van ouder/verzorger (1)

Geslacht  m v

Beroep

Adres (indien afwijkend van adres leerling)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer overdag (werk/mobiel)

E-mailadres

Nationaliteit

Land van herkomst (= geboorteland)

Voorletters en naam van ouder/verzorger (2)

Geslacht  m v

Beroep

Adres (indien afwijkend van adres leerling)

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Telefoonnummer overdag (werk/mobiel)

E-mailadres

Nationaliteit

Land van herkomst (= geboorteland)

DEBITEURGEGEVENS

Debiteur ouder/verzorger (1) ouder/verzorger(2)

IBAN Bankrekeningnummer

Ten name van



VOORKEURSKEUZE SCHOOL

Eerste voorkeur

Tweede voorkeur

PLAATSINGSGEGEVENS

(Voorlopig) Advies basisschool 

Voorkeur voor plaatsing in dakpan mavo/havo havo/vwo

VORIGE SCHOOL/SCHOLEN

De leerling komt van basisschool (naam) 

Adres (straat, huisnummer + toevoeging)

Postcode + plaats

Telefoonnummer

Contactpersoon

Hij/zij heeft daar doorlopen groep  1 2  3 4

5  6  7 8

Andere scholen die in het verleden bezocht zijn (ook klassen aangeven)



BIJZONDERHEDEN

Is er sprake van een bijzondere thuissituatie? ja nee

Toelichting:

Is er bij uw kind sprake van medicijngebruik, lichamelijke beperkingen en/of allergieën? ja nee

Toelichting:

Is uw zoon/dochter gediagnosticeerd (bijv. ADHD, ASS)? ja nee

Diagnose:

Heeft uw kind een dyslexie- of dyscalculieverklaring? ja nee

Krijgt/heeft uw zoon/dochter ondersteuning in de vorm van een schoolarrangement? 

(OPP meesturen = ontwikkelingsperspectiefplan)
ja nee in aanvraag

Toelichting:

Is er bij uw zoon/dochter sprake van sociaal/emotionele problematiek?  ja nee

Is er sprake van een doublure in het schooltraject?   ja nee

Groep leerjaar

Zijn er bijzonderheden die u wilt toelichten in een persoonlijk gesprek? Dan kunt u dit 
hiernaast aangeven. Wij nemen contact met u op om een afspraak te maken. 

DATUM A ANMELDING HANDTEKENING



1. U kunt het inschrijfformulier per post opsturen naar:

Maartenscollege / Aanmelden

Antwoordnummer 6009

9700 VJ Groningen

U kunt dit ook digitaal doen. U mag het verzenden naar aanmelden@maartens.nl

Voor de verdere procedure kunt u de aanmeldingsprocedure lezen op onze 

website!

2.  Het Maartenscollege stelt ouders en leerlingen in de gelegenheid de school

vorderingen te volgen via het digitaal ouder en leerlingvolgsysteem.De wet op

de persoonsregistratie geeft aan dat leerlingen van 16 jaar en ouder hun ouders

toestemming moeten verlenen om inzage te verkrijgen in ‘persoonsgegevens’

die van school afkomstig zijn.

 Het Maartenscollege gaat er vanuit dat bij het ondertekenen van dit

inschrijfformulier sprake is van toestemming, tenzij in een aparte mail aan

somtoday@maartens.nl duidelijk bezwaar is gemaakt.

3. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een nota voor de ouderbijdrage.

Voor meer informatie over deze bijdrage verwijzen we u naar de website

maartenscollege.nl onder het kopje ouders/financieel.

Aan onze tweetalige opleiding zijn extra kosten verbonden (zie onze website).

tto-MAVO • tto-HAVO • tto-VWO • ibMYP • ibDP
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