
Intakeformulier ISK Emmacollege 

 

Let op! De toestemmingsverklaring dient ook ingevuld te worden!  

Burgerservicenummer:  Leerlingnummer:  

 

 

Voornamen:  Achternaam: 

 

 

Roepnaam:  Straat + 

huisnummer: 

Postcode: 

Woonplaats: 

 

Telefoonnummer leerling: 

 

 

Telefoonnummer 

ouder/voogd: 

 

 

Emailadres ouder/voogd:  

Geboortedatum: 

 

 Geslacht: m v   

Geboorteland: 

 

 Nationaliteit ouders: 

 

 

Geboorteplaats:  Nationaliteit 

leerling: 

 

Onderwijs in het land van 

herkomst 

    Ja  

Soort onderwijs: 

Hoe lang? 

 

    Nee 

 

    Analfabeet 

Onderwijs in Nederland     Ja 

    Nee 

Naam school: 

Plaats: 

Duur: 

 

Naam school: 

Plaats: 

Duur: 

Aankomstdatum NL 

Datum: 

 

 

Start 1
e
 onderwijs 

in NL 

Datum: 

Start Emmacollege 

Datum: 

Naam ouder/verzorger: 

 

 

Handtekening *: Plaats: Datum: 

* Door ondertekening van dit formulier verplicht de leerling zich tot het actief volgend van alle lessen. 



 In te vullen door de school:  (Let op! De toestemmingsverklaring dient wel ingevuld te worden!)

  

 

 

 
Aanspreekbaarheid: niet / enigszins / redelijk / goed  

Beheerst het Latijnse schrift: nee / ja  

Welke talen spreekt de leerling:  

Thuissituatie: woont thuis / pleeggezin / AZC  

Hobby’s: 

Opmerkingen:  

  

 

Gezinssamenstelling: 

 

Sociaal emotioneel: Medische bijzonderheden: 

 

Naam huisarts: 

 

Didactische tips: 

 

 



 

TOESTEMMINGSVERKLARING 
 

ISK Emmacollege 
Schoolstraat 16, Brunssum 

 

Naam leerling: ___________________________________ 

 

Geboortedatum: _________________________________ 

 

Hierbij geven ondergetekenden, de leerling en/of ouder(s)/verzorgers/voogd toestemming 

voor: 

(kruis aan wat van toepassing is) 

□ Het opvragen en delen van gegevens bij het COA, IND, voogd ten behoeve van de  

   aanmelding van de leerling bij ISK Brunssum. 

□ Het opvragen en delen van gegevens bij het COA, IND, voogd ten behoeve van de   

   uitschrijving van de leerling. 

□ Het delen van informatie met ouders/verzorgers/voogd en leerplicht ambtenaar betreffende 

   de aan- en afwezigheid van de leerling. 

□ Bespreken van de aanmelding in het CTO ( Commissie Toelating en Onderzoek) 

□ Bespreken van de leerling in het intern en extern ondersteuningsteam. 

□ Het opvragen van informatie bij de laatst bezochte school van de leerling. 

□ Het afnemen van testen ten behoeve van niveaubepaling. 

□ Gebruik van foto- en filmmateriaal waarop de leerling in beeld is. 

 

Datum : ______________________________ 

Plaats: _______________________________ 

Handtekening ouder/voogd                                       Handtekening leerling (12 jaar en ouder): 

 

 

__________________________                               _____________________________ 

 

Bij het zetten van de handtekening geeft de ouder/verzorger/voogd/leerling aan dat hij/zij 

akkoord gaat met de hierboven beschreven afspraken rondom het delen van gegevens en 

dat hij/zij uitleg heeft gekregen over het formulier en op de hoogte is van de inhoud en de 

inhoud begrijpt. 


	Intakeformulier ISK Emmacollege

