
  

 
 

Leerjaar: 1                 Magisternr:………………..…… 

Unieke code (op adviesformulier):                           ………………………….....……  

GEGEVENS LEERLING: 

Achternaam: .................................................................................................................….... 

Voornamen: .........................................................................................................………….. 

Roepnaam: ................................................................................................... Geslacht: M/V 

Geboortedatum: ................................... Geboorteplaats: .................................................... 

Adres: ...........................................................................…................................................... 

Postcode: ............................................. Plaats: .................................................................. 

Huistelefoon: ...........................................................................…........................................ 

Burgerservicenummer leerling: ........................................................................................... 

Nationaliteit: ......................................... In Ned. sinds: ....................................................... 

Mobiele telefoon leerling:..................................................................................................... 

Email-adres leerling: ..…………………………………………….................……………..…… 

 

1e/2e/3e kind uit dit gezin op Hofstad Mavo Havo. 

 

Bijzonderheden gezondheid: .............................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

Gebruikt uw kind medicijnen? Ja / nee.* Welke? ............................................................... 

 

GEZINSSITUATIE *: 

 Woont bij: beide ouders / moeder / vader / anders, nl. ........................................... 
 Is er contact met de andere ouder? Ja/Nee 
 Post naar beide ouders? Ja/nee 
 

GEGEVENS OUDERS/VERZORGERS: 

Achternaam vader: ............................................. Voorletters: ............................................ 

Geboortedatum: .................................................  Nationaliteit: .......................................... 

Geboorteland: .....................................................................................................................  

Adres (indien anders dan bovenstaand adres): .................................................................. 

Postcode: ............................................................................................................................ 

Beroep:…………………………………………….…Mobiele telefoon:…….……...........…….. 

Emailadres: ......................................................................................................................... 

 



 
 

 

Achternaam moeder: ............................................Voorletters: ........................................... 

Geboortedatum: ....................................................Nationaliteit.: ........................................ 

Geboorteland: ..................................................................................................................... 

Adres (indien anders dan bovenstaand adres): .................................................................. 

Postcode: ............................................................................................................................ 

Beroep:…………………………………….…………Mobiele telefoon:................................... 

Emailadres: ......................................................................................................................... 

 

VOORAFGAAND ONDERWIJS 

Laatst bezochte school: ......................................................... Advies:…………………….. 

Is uw kind dyslectisch of heeft hij/zij dyscalculie?                 Ja / nee* 

Is er sprake van een bepaalde stoornis zoals ADHD/ADD/autisme/....................? Ja / nee* 

Zo ja, wilt u dan een kopie van het betreffende rapport bijvoegen. 

Heeft uw kind nog andere zorg gehad? Zoals bijv. jeugdzorg, logopedie.              Ja / nee* 

Zo ja, wat voor zorg was dat? ............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………… 

Heeft uw kind nog op andere scholen gezeten? 

Zo ja, schoolloopbaan (basisschool, voortgezet onderwijs, eventueel Speciaal onderwijs) 

naam school . …………………………....………… groep/klas  ………..… t/m ……..….… 

naam school . ……………………………………… groep/klas  ……..…… t/m ……..……. 

 

* Omcirkelen wat van toepassing is. 
 

Wensen/verzoeken (bijv. graag in de klas bij. N.b.: Dit is géén garantie.) 

............................................................................................................................................ 

 

Datum: ................................................................  Handtekening: ................................... 

 
I.v.m. een goede plaatsing en begeleiding van een leerling is overdracht van leerlinggegevens door de 
school van herkomst noodzakelijk.  
 
Ondergetekende: 
- heeft geen bezwaar tegen opvragen van testgegevens (HAGO, CITO o.i.d.) en/of andere 

leerling-gegevens bij de vorige school. 
- verklaart ermee akkoord te gaan dat foto- en/of beeldmateriaal van schoolactiviteiten waarop 

zijn/haar zoon/dochter staat, gebruikt mag worden voor pr-doeleinden voor de school (bijv. de 
schoolwebsite). 

 

 Vult u ook de bijlage onderaan dit formulier in? 
 

 
Handtekening :…………………………… 
 
Dit formulier kunt u ingevuld meenemen als u voor het aanmeldingsgesprek naar school komt. 
  



  

 
Schoolbijdrage 

De schoolbijdrage bedraagt € 167,50.  
De bijdrage wordt geïncasseerd via ons digitale betalingssysteem WIS Collect en is als volgt 
opgebouwd: 
 

1. Doelheffing van € 60,-.  
Dit bedrag wordt besteed aan middelen die de leerlingen direct ten goede komen, 
maar die het rijk niet betaalt. Deze schooluitgaven zijn vooraf begroot. De doelheffing 
wordt gebruikt voor o.a.:  

 kopieerkosten, 

 gebruikersrechten voor audiovisuele middelen, 

 sportvoorzieningen binnen het reguliere programma, 

 culturele activiteiten binnen het reguliere programma, 

 gebruik van softwareprogramma's en ICT-apparatuur. 
2. Vrijwillig deel van € 25,-  

Dit bedrag wordt gebruikt voor onvoorziene uitgaven voor  leerlingen. 
      3.  Huur van het kluisje van € 12,50.  
      4.   Diverse niet eerder genoemde schoolactiviteiten van € 70,- 

  Het gaat dan om zaken zoals projecten en activiteiten in de jaarlijkse introductieweek.  
 
Ooievaarspas 
Indien uw kind in het bezit is van een geldige Ooievaarspas, ontvangt u van de gemeente  
Den Haag een tegemoetkoming van € 125,- op de schoolbijdrage.  
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet uw kind deze pas aan het begin van het 
schooljaar zo snel mogelijk laten scannen bij de receptie. 
  

Hofstad Mavo Havo-sportshirt (niet bij schoolbijdrage inbegrepen) 
Kosten voor het Hofstad Mavo Havo-sportshirt met de naam van uw kind erop gedrukt: 
€ 16,50,- (lange mouw € 17,50,-).  
Meer informatie volgt. 
 

Hofstad Mavo Havo brugklaskamp (niet bij de schoolbijdrage inbegrepen) 

Kosten voor het Hofstad Mavo Havo brugklaskamp: € 104,35.  
Meer informatie volgt. 
 

Ondergetekende .............................................................................................................. 

ouder/verzorger van ………………………………………………………............................., 

verklaart akkoord te gaan met het betalen van de schoolbijdrage gedurende de jaren dat 

zijn/haar kind Hofstad Mavo Havo bezoekt. 

Datum:  ……………………………………………… 

Handtekening: ……………………………………………… 

 

 

 


