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A. Inleveren
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 Dit formulier graag inleveren op:

 De Ring | CSG Liudger 
 De Ring 6, 9202 NW Drachten

 of opsturen naar:

 CSG Liudger, t.a.v. Centrale Diensten
 Postbus 715, 9200 AS Drachten

Met het inleveren van dit ondertekende formulier, wordt de leerling aangemeld voor praktijkonderwijs. De plaatsing in 
schooljaar en fase vindt plaats in overleg. Wij nemen hierover contact met u op.

C. Gezinsgegevens

D. Gegevens ouders/verzorgers

De Ring | CSG Liudger
school voor praktijkonderwijs

Voorletters en achternaam vader/verzorger Gebruiken als factuuradres ja nee

Voorletters en achternaam moeder/verzorger Gebruiken als factuuradres ja nee

Tel.nr. mobiel

E-mail

Tel.nr. mobiel

E-mail

Ouders gescheiden  nee ja Leerling woont bij

Ouder(s) overleden  nee vader  moeder  beiden Leerling woont bij

Ouderlijk gezag  vader moeder beiden voogd Leerling woont bij

Indien u bij ouderlijk gezag ‘voogd’ heeft aangekruist, graag onderstaande gegevens invullen.

Naam Tel. 

Organisatie E-mail

Postcode Straat

Huisnummer Woonplaats

Adresgegevens leerling geheim ja nee

Tel.nr. thuis Geheim ja nee

Tel.nr. mobiel leerling

B. Persoonsgegevens leerling

Achternaam en voorvoegsels Geboortedatum

Voornamen Geboorteplaats

Roepnaam Geboorteland

Geslacht  man vrouw Datum in Nederland

Nationaliteit

Voertaal thuis

BSN leerling

Bij een andere nationaliteit dan de Nederlandse: kopieën  
bijvoegen van documenten waaruit de nationaliteit en de datum 
van binnenkomst in Nederland blijken (ID-bewijs, W-document, 
paspoort met datumstempel).
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Datum geplaatst
toelatingscommissie De leerling wordt geplaatst in Opleiding (code) De leerling wordt geplaatst 

in klas M.i.v. (datum)

Datum ontvangst
centrale diensten Datum invoering SOMtoday Overstapdossier Onderwijs

(OSO) ingelezen

In te vullen door CSG Liudger centrale diensten

In te vullen door de ondersteuningscoördinator van CSG Liudger De Ring

CSG Liudger zorgt ervoor dat er zorgvuldig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met door u aan ons vertrouwde persoonsgegevens wordt  
omgegaan. 

F. Bijzonderheden

G. Ondertekening ouder/verzorger

Ouder/verzorger meldt de genoemde leerling aan en respecteert de uitgangspunten en de regels van de school (zie www.csgliudger.nl). Hij/zij gaat 
ermee akkoord dat CSG Liudger inzage krijgt in het dossier van de leerling van de genoemde, laatst bezochte school en dat de gegevens van dit 
aanmeldingsformulier en het overdrachtsdocument worden geregistreerd in een geautomatiseerd bestand t.b.v. een leerlingvolgsysteem.

Datum  .....................................................................................

Naam  ..................................................................................... Handtekening  ..................................................................................................

Heeft uw kind een dyslexieverklaring? nee ja Graag kopie geldige verklaring en onderzoeksgegevens bijvoegen.

Heeft uw kind een dyscalculieverklaring? nee ja Graag kopie geldige verklaring en onderzoeksgegevens bijvoegen.

Overige indicaties en/of zaken die voor de school van belang kunnen zijn (bijvoorbeeld contacten met jeugdzorg en/of maatschappelijk werk, 
gezondheidsproblemen, AD(H)D, PDD-NOS, medicijngebruik enz.). Indien van toepassing graag verklaringen en/of onderzoeksgegevens bijvoegen.

E. Gegevens huidige school (s.v.p. volledig invullen)

Adresgegevens vader/verzorger Deze gegevens hoeft u alleen in te vullen wanneer het adres afwijkt van de persoonsgegevens die zijn ingevuld bij B.

Adresgegevens moeder/verzorger Deze gegevens hoeft u alleen in te vullen wanneer het adres afwijkt van de persoonsgegevens die zijn ingevuld bij B.

Postcode Straat

Huisnummer Woonplaats

Adresgegevens vader/verzorger geheim ja nee

Tel.nr. thuis Geheim  ja nee

Postcode Straat

Huisnummer Woonplaats

Adresgegevens moeder/verzorger geheim ja nee

Tel.nr. thuis Geheim  ja nee

 Voortgezet onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs

Naam van de school Postcode

BRIN-nummer school Telefoonnummer

Plaats

Naam contactpersoon

Naam klassendocent/mentor

Opleiding

Klas

Advies basisschool

Heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring PrO? nee ja Graag kopie geldige verklaring en onderzoeksgegevens bijvoegen.


