
VWO - HAVO - MAVO - VMBO BK

Geachte ouders / verzorgers,

Door het inzenden van dit aanmeldingsformulier spreekt u het vertrouwen uit in onze school. 
Wij danken u voor dit vertrouwen.

Wanneer u naar aanleiding van het invullen van het formulier vragen heeft, kunnen wij u 
altijd helpen.

Natuurlijk is het van belang dat het formulier zo compleet en correct mogelijk wordt ingevuld. 
Met de inschrijving gaat u met onze school ook een aantal afspraken aan. Meer informatie 
daarover kunt u vinden op de achterzijde van dit formulier.

De aanmeldingsprocedure start als het dossier compleet is (zie de eerste afspraak op de 
achterkant van dit formulier).

Hierbij spreken wij de wens uit dat onze school een veilige, uitdagende en vooral ook prettige 
omgeving zal bieden voor de verdere ontwikkeling van uw kind.

Met vriendelijke groeten,

C.G. Langenberg

directeur Gemini College Ridderkerk
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aanmeldingsformulier leerjaar 1 schooljaar 2023/2024

Aanmelding brugklas:

Roepnaam: Geslacht: M / V*

Officiële achternaam: 

Burger Service Nummer leerling:

Geboortedatum:        -        - Geboorteplaats: Nationaliteit:

Geboorteland: Datum in Nederland:        -        -

Straat: Huisnr.:

Postcode: Woonplaats:

Wie is de 1e contactpersoon:

Telefoonnummer mobiel: 

vader/verzorger:* geheim

Telefoonnummer mobiel:  

moeder/verzorgster:* geheim

E-mailadres (verplicht) 

vader/verzorger:* 

E-mailadres (verplicht) 

moeder/verzorgster:* 

Overige telefoonnummers: geheim

Gezinssituatie (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is): 

  ouders getrouwd /samenwonend       ouders gescheiden     Leerling woont bij:....................................

  vader overleden       moeder overleden     anders

* a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is

Gemini College Ridderkerk VMBO - Basis/Kader
Prinses Margrietstraat 163, tel.:  088 - 329 09 40
Gemini College Ridderkerk MAVO - HAVO - VWO
Sportlaan 16, tel.: 0180 - 48 69 99
Postadres: Postbus 288, 2980 AG  Ridderkerk

Leerling-nummer: 

Start opleiding d.d. 

Officiële voornamen:

Gevoerde achternaam:

Zijn er medische bijzonderheden die van belang zijn voor de ondersteuning van uw kind op school en wilt u die met ons delen?

nee ja Indien ja, welke?

Huisarts: Telefoonnummer:

*Correspondentie mag naar beide ouders Nee, gaarne gerechtelijk 

besluit overleggen

Ja

geheim geheim

mavo/havo havo havo/vwo vwo

vakcollege zorg en welzijn (vmbo - basis / kader)        

vakcollege techniek (vmbo - basis / kader)

vwohavomavovmbo kaderAdvies basisschool: vmbo basis met lwoo

mavo

  vader      moeder anders, nl.:



Achternaam en voorletters vader/verzorger*:

Indien afwijkend adres: 

Is uw zoon / dochter ook bij een andere voortgezet onderwijs school opgegeven: ja / nee* 

Heeft u reeds een kind dat onderwijs volgt op het Gemini College Ridderkerk: ja / nee* 

Zo ja, wat is de naam van deze school: 

Zo ja, in welke klas zit hij / zij:

Postcode: Woonplaats:

Alvorens dit formulier te ondertekenen, wordt u verzocht de achterzijde van dit formulier aandachtig door te lezen. 
Ondergetekende verklaart hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met de 
genoemde voorwaarden en met het onderwijsprogramma zoals genoemd in de schoolgids. De school gaat met de 
persoonsgegevens vertrouwelijk om, dit geheel in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming 
(AVG).

Handtekening vader / moeder / verzorg(st)er*: Datum:       -        -

Mijn zoon / dochter wil (indien mogelijk) graag bij / niet bij* in de klas geplaatst worden:

Kopie ID/paspoort ja / nee

Geplaatst in klas:

* a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is

Achternaam en voorletters moeder/verzorgster*:

Indien afwijkend adres: 

Postcode: Woonplaats:

Naam basisschool van herkomst:

Adres: Telefoonnummer:

Postcode: Woonplaats:

Leerkracht groep 8:



VWO - HAVO - MAVO - VMBO BK

bezoekadres MAVO - HAVO - VWO
Sportlaan 16 
2982 SN  Ridderkerk
t : 0180 - 48 69 99

bezoekadres VMBO - Basis/Kader
Prinses Margrietstraat 163 
2983 AS  Ridderkerk
t : 088 - 329 09 40

postadres voor beide locaties
Postbus 288 
2980 AG  Ridderkerk

e : info@geminicollege.nl 
i  : www.geminicollege.nl

Afspraken

1. De aanmeldingsprocedure voor uw kind begint op het moment dat wij van u en/of de basisschool de volgende   
 formulieren/bescheiden ontvangen:
 · Het adviesformulier van de toeleverende basisschool met de unieke aanmeldcode.
 · Indien de toeleverende basisschool het Onderwijskundig Rapport niet via OnderwijsTransparant overdraagt dient een  
  papieren versie van het Onderwijskundig Rapport te worden aangeleverd.
 · Een kopie van het paspoort of de identiteitskaart *
 · Alleen indien van toepassing: schoolspecifieke formulieren (bijvoorbeeld aanvraagformulier device, aanvraag   
  ondersteuningsbehoefte, etc.) in dit aanmeldpakket
 · Alleen indien van toepassing: verklaringen van eventuele diagnoses op het gebied van leerproblemen,    
  gedragsproblemen en/of medische problemen

 Om het schooljaar goed te kunnen voorbereiden, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met de    
 aanmeldingstermijn die loopt tot en met 17 maart 2023. 
 U krijgt zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht over de definitieve plaatsing.

2.  Met de ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de  geldende schoolregels (zie schoolgids op  
 de website).

3. Met de ondertekening van dit formulier gaat u tevens akkoord met de registratie van leerlinggegevens volgens het   
 wettelijk verplichte privacyreglement (zie website).

4. a.  De school gaat er vanuit dat u toestemming geeft tot eventuele publicatie op de schoolgebonden website van   
  resultaten (op te vragen door middel van een persoonlijke code) en het opvragen van het digitale dossier van de   
  basisschool. 
 b. Via het leerlingadministratiesysteem wordt uw toestemming gevraagd voor gebruik (beeld) materiaal conform de  
  AVG. Deze toestemming is door u te beheren. Leerlingen vanaf 16 jaar dienen deze toestemming zelf te geven. 

5. Alle scholen voor voortgezet onderwijs moeten de ouders / verzorgers schriftelijk toestemming vragen voor een aantal  
 aanvullende bijdragen. Het gaat hier om: 
 5.1.   De vrijwillige ouderbijdrage onder de verplichting van de school ieder jaar, voorafgaande aan de vordering,   
 mededeling te doen over de tarieven en de bestemming van de gelden. 
 5.2.   De vrijwillige bijdrage voor de oudervereniging onder de verplichting van de school ieder jaar, voorafgaande aan de  
 vordering, mededeling te doen over de tarieven en de conceptbegroting.

6. De leerling krijgt (mogelijk) een mobile device (laptop o.i.d.). Deze is noodzakelijk voor de opleiding die de leerling volgt.  
 De kosten voor deze device worden bij u in rekening gebracht.

7. Wij verzoeken u middels de éénmalige ondertekening van dit formulier (met stilzwijgende verlenging) aan te geven dat u  
 akkoord gaat met bovengenoemde regelingen. U kunt elk jaar deze  toestemming heroverwegen. 
 Wanneer u niet akkoord gaat met stilzwijgende verlenging, dan dient u dit uiterlijk 1 juni  voorafgaand aan het nieuwe  
 schooljaar kenbaar te maken.

* Registratie van leerlinggegevens is nodig om voor bekostiging in aanmerking te komen.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat wij zorgvuldig omgaan met deze 
gegevens. Het aanmeldingsformulier en de kopie van het paspoort/ID-kaart worden opgeslagen in de 
leerlingadministratie van onze school, conform het privacyreglement OZHW.


