
 

Inschrijfformulier 
 s.v.p. invullen in BLOKLETTERS 

 
achternaam :   

alle voornamen :   

roepnaam : geslacht :  man    vrouw  

geboortedatum : geboortegemeente : 

geboorteland : in Nederland sinds : 

nationaliteit(en) :  Burger Service Nr. : 

straat + nummer :   

woonplaats : postcode : 

telefoon thuis :   

 
    

 
bij wie woont de leerling:  vader en moeder    vader(s)    moeder(s)    afwisselend bij beiden    anders 

indien anders :   

broer(s)/zus(sen) op Panta Rhei:  nee    ja, namelijk: 

 
    

 

relatie tot de leerling :  vader    moeder   of (en licht toe)  voogd /  verzorger: 

achternaam :   

voorletter(s) : e-mailadres : 

nationaliteit(en) : geboorteland :  

mobiel nummer : 06 -  telefoon werk : 

 
    

 
relatie tot de leerling :  vader    moeder   of (en licht toe)  voogd /  verzorger: 

achternaam :   

voorletter(s) : e-mailadres : 

nationaliteit(en) : geboorteland :  

mobiel nummer : 06 -  telefoon werk : 

alleen in te vullen wanneer dit anders is dan van de leerling: 

straat + nummer :   

woonplaats : postcode : 

telefoon thuis :   

 
Vergeet s.v.p. niet de achterkant van dit formulier in te vullen! 

 leerjaar 1  leerjaar 2  leerjaar 3  leerjaar 4 

    

Gegevens van de leerling 

Gegevens gezin 

Gegevens van de 1e wettelijke vertegenwoordiger 

Gegevens van de 2e wettelijke vertegenwoordiger 



Formulierversie: 14-1-2021 
 

 
naam huisarts : telefoonnummer : 

zijn er medische of andersoortige beperkingen die voor ons van belang zijn te weten?   nee    ja (licht toe) 

toelichting       :   

medicijngebruik :  nee    ja, namelijk: 

allergie(ën) :  nee    ja, namelijk:   

is de leerling ooit door een psycholoog of orthopedagoog getest?   nee    ja (licht toe) 

toelichting : 

 mogen wij de resultaten van deze test(s) inzien?   ja    nee 

is officieel vastgesteld (middels een verklaring) dat sprake is van:   dyslexie    dyscalculie    geen van beide       

Is officieel vastgesteld (middels een verklaring) dat er sprake is van:   ad(h)d    autisme     geen van beide       
                  toelichting: 
       

is voor de leerling een OPP (ontwikkelingsperspectief) opgesteld?    nee   ja 

toelichting :    

wordt de leerling begeleid door een instantie buiten de school (bijv. Altra, Spirit, BJAA)?   nee    ja (licht toe) 

toelichting : 

contactpersoon/voogd : 

 
  

 
toelating gevraagd vanaf :  volgend schooljaar    anders: 

leerjaar  leerjaar 1    leerjaar 2    leerjaar 3    leerjaar 4 
profielprogr. 
leerjaar 1/2  
1e keus 

 expressie    game & technologie    koken    sport   projecten 

motivatie 
profielprogr. 
1e keus 
 

Ik wil graag in bovenstaand profielprogramma, omdat… 
 
 
 
 
 
 

profielprogr. 
leerjaar 1/2  
2e keus 

 expressie    game & technologie    koken    sport   projecten 

 advies huidige school :  B    K    T    M/H     anders, nl.: 

   

gewenste beroepsopleiding (alleen voor klas 3 en 4): 

   
  

 

type onderwijs :  basisonderwijs    vmbo-B    vmbo-K    vmbo-GT/TL    havo/vwo 

Huidig leerjaar :  groep 7   groep 8   klas 1   klas 2   klas 3   klas 4   Ingeschreven sinds:   

naam school : 

plaats school : 

contactpersoon : 

is de leerling wel eens blijven zitten :  nee    ja, in groep / klas: 

 
Vergeet s.v.p. niet de ondertekening op de volgende pagina in te vullen! 

Gegevens gevolgd onderwijs op de huidige school 

Medische gegevens en andere zaken van belang voor het onderwijs aan de leerling 

Toelating gevraagd voor  



Formulierversie: 14-1-2021 
 

 
 
Ondergetekende, de gemachtigde ouder/verzorger of vertegenwoordiger van de leerling, verklaart hiermee: 
• op de hoogte te zijn van het feit dat aanmelding voor het gekozen profielprogramma een reguliere aanmelding bij de 
Scholengemeenschap Panta Rhei is en dat, in het geval Panta Rhei van mening is dat de leerling niet kan worden geplaatst in 
het profielprogramma, deze leerling dan automatisch in een reguliere klas geplaatst zal worden;   
 
• op de hoogte te zijn van het feit dat eventuele plaatsing in het gekozen profielprogramma niet onherroepelijk is en dat Panta 
Rhei kan besluiten om op enig moment gedurende de schoolcarrière van de leerling (uiteraard na een gesprek hierover met 
ouders/verzorgers) de leerling kan overplaatsen naar een andere klas die voor de leerling beter geschikt geacht wordt; 
 
• op de hoogte te zijn van de extra bijdrage van €50,- per schooljaar voor deelname aan het profielprogramma expressie, 
game & technologie of koken. En €140,- voor deelname aan het profielprogramma sport 1e klas; voor de 2e klas sport €90,- 
(aan het profielprogramma projecten zijn geen extra kosten verbonden; zie tevens: schoolgids).  
 
• het aanmeldingsformulier correct en naar waarheid te hebben ingevuld. Hij/zij verklaart zich bereid tot het betalen van de 
door Panta Rhei in rekening gebrachte geleverde goederen en diensten. Hij/zij gaat tevens akkoord met het gestelde in de 
schoolgids zover dit de ouder/verzorger betreft, zoals automatische toestemming voor extra toetsen, testen en inzage in 
stukken die relevant zijn voor plaatsing (zie: www.sgpantarhei.nl). Tevens geeft hij/zij toestemming alle gegevens te 
verwerken conform het privacyreglement (te vinden op de website www.sgpantarhei.nl bij Ouders>Privacy). Hij/zij heeft het 
recht deze gegevens in te zien. Hij/zij geeft toestemming de ingevulde emailadressen en telefoonnummers via sms te 
gebruiken voor communicatie met de school en verplicht zich bij wijziging van het email adres deze wijziging onmiddellijk aan 
Panta Rhei door te geven.  
 
De school int een vrijwillige bijdrage van €100,- via de boekenleverancier van Panta Rhei firma Van Dijk om het onderwijs 
extra aantrekkelijk te maken voor de leerlingen en voor algemene kosten. Deze bijdrage wordt besteed aan projecten, 
excursies, de ouderraad, het kluisje, de schoolpas, het calamiteitenfonds, de examentraining, de schoolfoto, de collectieve 
verzekeringen van de leerlingen en voor een deel van de activiteiten die tijdens de schooluren plaatsvinden zoals het uitstapje 
met de mentor.  
U verklaart akkoord te gaan met deze bijdrage. 
 
 
Tevens geeft hij/zij akkoord voor het gebruik van foto’s/video’s volgens aangekruiste keuzes: 
□ in de schoolgids, brochures, flyers, etc.   
□ op de website www.sgpantarhei.nl 
□ op de social media uitingen (bijvoorbeeld Facebook en Instagram) van Panta Rhei 
□ in artikelen bestemd voor promotie van de school (bijvoorbeeld kranten, blogs en sms) 
 
 
 
Plaats:  …………………………………………………. 
 
Datum: ………………………………………………… 
 
 Handtekening ouders/verzorgers: ………………………………………………………………. 

Ondertekening 


