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MONTESSORI COLLEGE 

VWO • HAVO • VMBO 

aanmeldingsformulier 

ONDERBOUW 

2023 | 2024 
 
 

 

Belangrijk 
Dit formulier levert u in, samen met het centrale aanmeldingsformulier (dat heeft u via de basis- 
school ontvangen.) De aanmelding wordt verwerkt wanneer beide formulieren in ons bezit zijn. 
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen (s.v.p. met zwarte pen of dunne zwarte stift). 

 

Graag ontvangen wij bij de aanmelding een kopie van het legitimatiebewijs van de leerling. Zo 
zorgen wij ervoor dat de persoonsgegevens juist in ons systeem worden vermeld. Daarnaast geldt 
het aanmeldingsformulier ook als inschrijfformulier. 

 
nb. In verband met privacy zullen we de kopie van het legitimatiebewijs na controle van de gegevens vernietigen. 

 
 

 
1. DEZE AANMELDING IS VAN 

 
 

Naam:  

 

Ik meld me aan voor:  □ Nijmegen vmbo-basis / -kader / -theoretisch 

□ Nijmegen vmbo-t / havo 

□ Nijmegen havo / vwo 

□ Nijmegen vwo plus 

□ Nijmegen Brug3Route t / h / v 

□ Nijmegen MC Agora 

□ Groesbeek vmbo-basis / -kader / -theoretisch 

□ Groesbeek 10-18 Agora 

 
Leerjaar: □ klas 1 

□ klas 2 

 
 

In te vullen door de leerlingenadministratie 

Datum ontvangst - aanmeldingsformulier:  

Datum ontvangst - centraal aanmeldingsformulier basisschool:  

Datum ontvangst - kopie identiteitsbewijs:  
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2. GEGEVENS LEERLING 

Volledige achternaam: 

Roepnaam: □ jongen □ meisje □ x 

Voornamen: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

Geboorteland: 
 

Burgerservicenummer (BSN): 

Indien van toepassing - datum aankomst in Nederland: 
 

Nationaliteit 1: Nationaliteit 2: 

Postcode: Woonplaats: 
 

Straat + huisnummer: 

Mobiel tel.: Vast tel.: 
 

 
 

3. GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S) 

Ouder / verzorger 1 

Voorletter(s): Volledige achternaam: 

□ man □ vrouw □ x Relatie tot leerling: □ vader □ moeder □ verzorger 

Hetzelfde adres als leerling: ja / nee (indien nee, hieronder adres invullen) 

Postcode + Woonplaats: 

Straat + huisnummer: 
 

Mobiel: Tel. werk: 

E-mail*: 
 

 
 

Ouder / verzorger 2 

Voorletter(s): Volledige achternaam: 

□ man □ vrouw □ x Relatie tot leerling: □ vader □ moeder □ verzorger 

Hetzelfde adres als leerling: ja / nee (indien nee, hieronder adres invullen) 

Postcode + Woonplaats: 

Straat + huisnummer: 
 

Mobiel: Tel. werk: 

E-mail*: 
 

 

Facturen gaan naar ouder/verzorger: □ 1 □ 2 

 

 
* Dit e-mailadres wordt door de school gebruikt voor het digitaal sturen van brieven en andere informatie voor ouders. 
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4. GEGEVENS GEZIN 

Op het Montessori College zitten reeds: .............. kind(eren) uit dit gezin. 

Eventuele bijzonderheden gezinssamenstelling die voor school van belang zijn: 

 
 

 
 

 
 

5. BIJZONDERHEDEN 

Is er sprake van ondersteuningsbehoefte? ja / nee 

Is er een dyslexieverklaring aanwezig? ja / nee  (zo ja, graag sturen/mailen aan school) 

Is er een dyscalculieverklaring aanwezig? ja / nee  (zo ja, graag sturen/mailen aan school) 

Overige bijzonderheden die voor school van belang zijn: 

 

 
 

 
 

6. HUIDIGE BASISSCHOOL (altijd invullen) 

Naam school: Plaats: 

Locatie: 
 

Leerkracht(en) groep 8: 

Advies basisschool: 
 

 
 

7. HUIDIGE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (indien van toepassing) 

Naam school: Plaats: 
 

Contactpersoon: 

E-mail contactpersoon: 
 

Doorlopen onderwijs: □ vmbo-b  □ vmbo-k  □ vmbo-g  □ vmbo-t  □ havo  □ vwo 

Doorlopen leerjaren: 

 

 
8. BIJ WIE WIL DE LEERLING GRAAG IN DE KLAS? (in volgorde van voorkeur) 

1. 

2. 
 

3. 
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9. AANMELDEN SPECIALISATIES (Let op: alleen voor leerlingen Nijmegen) 
 

optie voor alle leerlingen in Nijmegen 

□ Ik meld mij aan voor Sportspecialisatie 

 
optie voor leerlingen vmbo-basis / -kader / -theoretisch 

□ Ik meld mij aan voor MontiArt Specialisatie 

 
optie voor leerlingen vmbo-t / havo / vwo / vwo plus 

□ Ik meld mij aan voor MontiArt Cultuurstroom 

 

10. ONDERTEKENING 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 

Indien gescheiden en beiden het ouderlijk gezag hebben, verzoeken wij u beiden hier te ondertekenen. 

 

 
 

 
Naam:  

Datum:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIJMEGEN Beuk (K27) 
vmbo-t / havo / vwo / vwo plus 

k27@montessoricollege.nl 

024-328 30 00 

NIJMEGEN Berk (K33) 
vmbo-b / -k / -t / MC Agora 

k33@montessoricollege.nl 

024-328 70 00 

GROESBEEK 
vmbo-b / -k / -t / 10-18 Agora 

grb.adm@montessoricollege.nl 

024-399 55 60 

 

 

Het Montessori College werkt met een privacyreglement. U vindt het privacyreglement op onze website. 
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