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Inschrijfformulier Portus Farelcollege schooljaar 2023-2024 

Geachte ouders/verzorgers, 

Wij zijn blij dat u uw kind bij ons op Portus Farelcollege wilt aanmelden. Daarmee spreekt u vertrouwen uit in onze school. Bedankt 

daarvoor. Met de inschrijving spreken wij de wens uit dat de school een veilige, vertrouwde en uitdagende leeromgeving voor uw 

kind zal zijn. Ik wens uw kind alvast een heel fijne tijd toe op onze school! 

Onno Arts 

Vestigingsdirecteur Portus Farelcollege 

Portus inschrijfformulier 

Niveau:      vmbo basis lwoo vmbo basis/kader vmbo kader/mavo  

mavo/havo    havo/atheneum     havo/atheneum TTO  

Lwoo: ja           nee 

Gegevens leerling 

Achternaam leerling: 

Voorvoegsel: man vrouw 

Roepnaam leerling: Geboortedatum: 

Voornamen (voluit): 

Burgerservicenummer: Geboorteplaats: 

Geboorteland: In Nederland sinds: 

1e Nationaliteit: 2e Nationaliteit: 

Eerste thuistaal: 

Mobiel telefoonnummer leerling: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

1e telefoonnummer van ouder/verzorger dat gebeld moet worden: 

Woont bij (bijv. beide ouders, moeder, vader): 

Heeft broer(s) en/of zus(sen) op school:  klas: 
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Gegevens ouders/verzorgers/wettelijke vertegenwoordiger met gezag 

1e aanspreekpunt: vader moeder anders, namelijk......................................................................................................... 

Achternaam en voorletters vader/verzorger met gezag: 

Adres (indien afwijkend): 

Postcode: Plaats: 

E-mailadres*:

Telefoonnummer(s): geheim nummer 

Achternaam en voorletters moeder/verzorgster met gezag: 

Adres (indien afwijkend): 

Postcode: Plaats: 

E-mailadres*:

Telefoonnummer(s): geheim nummer 

Bijzonderheden van het gezin die voor de school van belang zijn (bijv. de gezinssituatie): 

* (Digitale) correspondentie mag naar beide ouders/verzorgers: ja nee (graag gerechtelijk besluit overleggen) 

Ondersteuningsbehoefte 

Bijzonderheden van de leerling, met betrekking tot de gezondheid en/of leerproblemen, die voor de school van belang zijn: 

Heeft de leerling ondersteuningsbehoeften (bijv. medicatie, prikkelarme omgeving e.d.)? 

Zijn er verdere bijzonderheden? dyslexie dyscalculie diagnose 

Graag een kopie van de verklaring of verslag diagnose meeleveren met het aanmeldformulier. 

Heeft de leerling in het afgelopen jaar op de gebieden van onderwijs en zorg begeleiding ontvangen van schoolmaatschappelijk werk, 

remedial teacher, schoolverpleegkundige en/of andere deskundigen en/of hulpverleners?         Ja             Nee  

Heeft de leerling leerlinggebonden financiering? cluster 1 cluster 2 
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Gegevens vorige school 

Naam vorige school: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Telefoonnummer: 

Naam contactpersoon: E-mailadres:

Eventuele bijzonderheden schoolloopbaan: 

Huidige klas: Advies school van herkomst: 

Medische gegevens 

Naam huisarts: Telefoon huisarts: 

Belangrijke medische informatie: 

Ondertekening 

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaart u dat u de bijlage behorend bij dit formulier heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. 

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met het opslaan en gebruiken van de gegevens op dit inschrijfformulier in onze 

elektronische schooladministratie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van juiste gegevens. 

Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier verklaart u dat u akkoord gaat met uitwisseling van gegevens met de school van herkomst en 

vervolgonderwijs. 

Naam wettelijke vertegenwoordiger 1: 

Datum: Handtekening: 

Naam wettelijke vertegenwoordiger 2: 

Datum: Handtekening: 
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