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Aanmeldingsformulier Brugklas 

Deel 1: gegevens, advies/keuzes 
A.1. Gegevens leerling  In te vullen door ouder(s)/verzorger(s):

Burgerservicenummer (verplicht) : ___________________________________________ 

Roepnaam    : ___________________________________________ 

Alle voornamen (volledig)   : ___________________________________________ 

Achternaam (officiële naam)   : ___________________________________________ 

Afwijkende achternaam  : ___________________________________________ 

Geslacht     :   □ V / □ M / □ X     

Geboortedatum   : ___________________________________________ 

Geboorteplaats  + land   : ___________________________________________ 

Adres: Straat + huisnr.    : ___________________________________________ 

Postcode    : ___________________________________________ 

Woonplaats     : ___________________________________________ 

Telefoonnummer   : ___________________________________________ 

Nationaliteit    : ___________________________________________ 

Indien niet in Nederland geboren,  
in Nederland sinds    : ___________________________________________ 

Onderwijs in Nederland sinds  : ___________________________________________
  
Begeleiding Nederlands 2e taal nodig :           Ja □    /    Nee □ 

Huisarts (naam + plaats praktijk) : ___________________________________________ 
 
 
A.2. Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Wettelijk vertegenwoordiger:   beiden □ / ouder 1 □ / ouder 2  □          Post naar 2 adressen :  ja / nee     

 
Gegevens 1e ouder/verzorger   (vader/moeder*) *Doorstrepen wat niet van toepassing is                 

Achternaam en voorletters  : ___________________________________________ 

Straat + huisnummer   : ___________________________________________ 

Postcode + woonplaats   : ___________________________________________ 

Geboortegemeente   : ___________________________________________ 

E-mailadres    :  ___________________________________________ 

Telefoonnummer   : ___________________________________________

Locatie Oude Vaart 
Oude Vaart 1 
4530 AJ Terneuzen 
Postbus 146 
4530 AC Terneuzen 
T 0115 612155 
info@lodewijkcollege.nl 
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Gegevens 2e ouder/verzorger   (vader/moeder*) *Doorstrepen wat niet van toepassing is                

Achternaam en voorletters  : ___________________________________________ 

Straat + huisnummer   : ___________________________________________ 

Postcode + woonplaats   : ___________________________________________ 

Geboortegemeente   : ___________________________________________ 

E-mailadres    :  ___________________________________________ 

Telefoonnummer   : ___________________________________________ 
 
Bijzonderheden kind: 

Aanvullingen betreffende gezondheid waar school rekening mee moet houden (bijv. allergie,  
motoriek, medische achtergrond), begeleiding kind (emergis e.d.) of eventueel andere informatie die school 
moet weten. 
______________________________________________________________________________ 
 
Bijzonderheden gezin: 
Denk aan scheiding, overlijden, begeleiding in het gezin 
________________________________________________________________________ 
B. Gegevens basisschool & advies  In te vullen door verantwoordelijke Primair Onderwijs 

Naam basisschool + plaats  : ________________________________________ 

Naam verantwoordelijke PO  : ________________________________________ 

Advies niveau, bv. vmbo-t/havo * : ________________________________________ 
*Advies kan ook enkelvoudig zijn! 

Aanmelding in 3 stappen 
Stap 1: type brugklas 
op basis van bovenstaand advies en na overleg met ouders, keuze voor: 
□ vmbo-basis/kader □ vmbo-kader/theoretisch □ vmbo-theoretisch/havo 
□ havo/vwo □ vwo (alleen bij zuiver vwo-advies) 
 
Stap 2: optioneel - opleiding aangevuld met een totaalconcept: 
Keuze Totaalconcepten (een combi van Technasium en TTO is mogelijk) 
□ TTO: Tweetalig onderwijs (brugklas havo/vwo en brugklas vwo)** 
□ Technasium  (brugklas vmbo-t/havo, havo/vwo en vwo)*/ ** 
□ Bèta Challenge (alleen in brugklas vmbo-k/t)** 
   *Technasium: bij bevordering naar vmbo-t2 vanuit brugklas h/t, gaat de leerling verder met Bèta Challenge in klas 2 
   ** aan deze keuze zijn extra kosten verbonden    
 

Stap 3: Keuze Verrijking  Alleen voor leerlingen die NIET gekozen hebben voor Technasium/Bèta 
Challenge. Kies twee van de drie richtingen uit : Kunst / Sport / Science 
Keuze 1: ___________________  Keuze 2: ___________________ 
 
Einde deel 1. Deel 2 (ondersteuningsvraag) alleen invullen indien noodzakelijk. 
 
Datum:       Datum: 
Handtekening ouder(s)/verzorger(s)   Handtekening namens PO 


