
Aanmelding sluit op 15 maart 2020
De aanmelding kan alleen verwerkt worden als ook het adviesblad van de basisschool is ingeleverd.

Leerling 
Achternaam        m/v  BSN
Voornamen voluit
Roepnaam
Adres         Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats        06
Geboortedatum        Geboorteplaats
Geboorteland
Broers/zussen op Scholengroep Leonardo da Vinci      nee      ja, namen:

Ouder/verzorger 1
(ouder 1 is eerste contactpersoon voor de ouderavond en facturatie)
Naam         m/v  E-mail
Adres         Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats        06

Ouder/verzorger 2
Naam         m/v  E-mail
Adres          Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats        06

Ouder/verzorger 3
Naam                               m/v  E-mail
Adres          Telefoonnr. thuis
Postcode/woonplaats        06

Basisschool
Naam
Adres
Plaats
Contactpersoon        Telefoonnr.
Advies basisschool

Leonardo College 
Noachstraat 2  
2324 LT Leiden

www.ldvleiden.nl

T  071 – 5768202
E  leonardo@ldvleiden.nl

2020-2021

Aanmeldingsformulier

brugklas

De school in 

beweging



Bij klasgenoten
Naam
Naam                          Klassensamenstelling is o.a. afhankelijk van niveau

Overige gegevens

Overig relevant onderzoeksrapport J N
*) kopie toevoegen

Ruimte voor opmerkingen of andere voor school relevante zaken:

Denkt u aan het adviesblad?
 
Plaats/datum aanmelding                        

Ouders en leerlingen conformeren zich bij ondertekening aan de missie van de school, de afspraken en de 
(leef)regels zoals verwoord in de schoolgids en geven toestemming voor de uitwisseling van gegevens met
de vorige school.

PRIVACY
Door ondertekening van dit formulier verklaart u kennis te hebben genomen van het privacy-portaal  
(https://privacy.davinci-leiden.nl) waarin informatie is opgenomen over hoe wij op school omgaan met privacy 
 van leerlingen, ouders, medewerkers en anderen. 

Dyslexieverklaring 
Dyscalculieverklaring

ja*      nee 
ja*      nee
ja*      nee

geen extra aanbod 
sportklas 
dansklas 
highschool

geen extra aanbod 
sportklas 
dansklas 
highschool

geen extra aanbod 
sportklas 
dansklas 
highschool

geen extra aanbod 
sportklas 
dansklas 
highschool

verzoekt plaatsing in brugklas 

(één keuze mogelijk) 
 

*) leerling heeft topsportstatus
en wil in aanmerking komen
voor Topsport Talent faciliteiten

Extra aanbod 

(één keuze mogelijk)

VWO  
Topsport Talent*

HAVO/VWO 
Topsport Talent*

MAVO/HAVO 
Topsport Talent*

MAVO 
Topsport Talent* 

basketbal 
hockey 
korfbal 
tennis 
turnen 
voetbal 
zwemmen

basketbal 
hockey 
korfbal 
tennis 
turnen 
voetbal 
zwemmen

basketbal 
hockey 
korfbal 
tennis 
turnen 
voetbal 
zwemmen

basketbal 
hockey 
korfbal 
tennis 
turnen 
voetbal 
zwemmen

Handtekening ouder/verzorger 3Handtekening ouder/verzorger 1 Handtekening ouder/verzorger 2

RTC Waterpolo 
RTC Basketbal 
RTC Tafeltennis 
Rugby Academy 

RTC Waterpolo 
RTC Basketbal 
RTC Tafeltennis 
Rugby Academy 

RTC Waterpolo 
RTC Basketbal 
RTC Tafeltennis 
Rugby Academy 

RTC Waterpolo 
RTC Basketbal 
RTC Tafeltennis 
Rugby Academy 
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