
Aanmeldingsformulier 
schooljaar 2023 - 2024 

Advies basisschool (alleen voor aanmelding leerjaar 1):

Locatie:

 havo
 havo/atheneum
 gymnasium

 Bruggertstraat
 Geessinkweg 

 Van der Waalslaan
 Wethouder Beversstraat 

 Vlierstraat   

Naam leerling:
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 vmbo kb
 vmbo k/vmbo gt-t (mavo)
 vmbo gt-tl (mavo)
 vmbo gt-tl (mavo)/havo

 pro
 pro/vmbo bb (schakelklas)
 vmbo bb
 vmbo bb/vmbo kb

Aanmelden voor leerjaar 1 kan op woensdag 8 en donderdag 9 maart van 17.00 – 20.00 uur op  
alle locaties van Bonhoeffer College. 
 
Onderstaande gegevens worden door Bonhoeffer College in het leerlingvolgsysteem geplaatst  
(zie ook: bc-enschede.nl/privacy).

Aanmelding voor leerjaar*      1   2   3   4   5   6 

Keuze voor een speciaal onderwijsprogramma’s (indien van toepassing):
Van der Waalslaan

 vwo+
 gymnasium

Geessinkweg
 vakhavo
 bèta Challenge
 sportklas 
 lo2 (alleen bovenbouw)

Bruggertstraat
 business school
 technasium
 gymnasium

Weth. Beversstraat
 sportklas
   Bij aanmelden 
vanaf leerjaar 3 
s.v.p. profielkeuze 
aangeven.

Achternaam: 

Officiële voorna(a)m(en): 

Roepnaam: 

Geslacht: M     V     X

Adres: 

Postcode en woonplaats:   

Telefoonnummer: 

Geboortedatum: 

Burgerservicenummer:

Gegevens leerling

De profielkeuzes 
 Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
 Produceren, Installeren & Energie (PIE)
 Mobiliteit & Transport (M&T)
 Economie & Ondernemen (E&O)
 Zorg & Welzijn (Z&W)
 Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR)
 Media, Vormgeving & ICT (MVI)



Geboorteplaats:  

Nationaliteit(en):  

 Indien anders dan de Nederlandse nationaliteit, s.v.p. ook het onderstaande  invullen:

 Datum in Nederland:

 Volgt onderwijs in Nederland sinds:

Gegevens leerling

Gegevens ouder/verzorger 1 (eerste contactpersoon)
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Relatie:

Wettelijke vertegenwoordiger:

Achternaam:

Voorletter(s): 

Adres:

Postcode en woonplaats: 

Nationaliteit(en): 

Geboorteland: 

Telefoonnummer(s):

Naam instantie:

E-mailadres:

     Moeder      Vader      Anders, namelijk:

  Ja      Nee

Huis:    

Mobiel:  

 Zelfde als adres leerling    
 Anders, namelijk: 



Gegevens ouder/verzorger 2

(Gezins)voogd
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 Ja      Nee

 Ja*   Nee  * Zo ja, dan s.v.p. ook onderstaande gegevens invullen:

Relatie:

Wettelijke vertegenwoordiger:

Achternaam:

Voorletter(s): 

Adres:

Is er sprake van een (gezins)voogd:

Wettelijke vertegenwoordiger:

Achternaam:

Voorletter(s):

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer(s): 

E-mailadres: 

 Zelfde als adres leerling    
 Anders, namelijk: 

Postcode en woonplaats: 

Nationaliteit(en): 

Geboorteland: 

Telefoonnummer(s): 

 

E-mailadres:

 Moeder   Vader   Anders, namelijk:

 Ja      Nee

Huis:    

Mobiel:  

Huis:    

Mobiel:  



Bonhoeffer College 
Postbus 3081

7500 DB Enschede 
www.bc-enschede.nl

Datum:  Handtekening:
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Gegevens (basis)school van herkomst

Warme Overdracht

M.i.v. schooljaar 2023-2024     Anders, namelijk op:

Naam huidige (basis)school /vooropleiding: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Telefoonnummer school:

Naam leerkracht / mentor

Mailadres leerkracht / mentor: 

De leerling begint op het Bonhoeffer College:  

Afnemen testen
Ouders(s)/verzorger(s) geven toestemming voor het afnemen van didactische testen die nodig zijn voor plaatsing en/of aanvragen van  
extra ondersteuning. (Psychodiagnostische testen worden alleen in overleg met ouders(s)/verzorger(s)/leerling (vanaf 16 jaar) afgenomen).

Ouders(s)/verzorger(s) geven toestemming voor de warme overdracht tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ouders(s)/
verzorger(s) worden op de hoogte gesteld van informatie die gedeeld wordt en hebben ook de mogelijkheid om zelf informatie in te brengen. 
Bijvoorbeeld als er sprake is van medische bijzonderheden of als er sprake is of een vermoeden bestaat van bijvoorbeeld: dyslexie, 
hoogbegaafdheid, ASS, ADHD en daarbij een handelingsplan aanwezig is.

Ja     Nee

Ja     Nee

Algemene opmerkingen indien van toepassing 
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