
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

INSCHRIJFFORMULIER 2021/2022 (klas 2 en hoger)

Gegevens leerling: 

Achternaam:    Roepnaam:  jongen  meisje 

Volledige voornamen: 

Geboortedatum:    Plaats:                       Land: 

BSN nummer:      Godsdienst:  

Nationaliteit:     Indien niet in Nederland geboren: in Nederlands sinds: 

Straat:      huisnummer:   

Postcode:      woonplaats:  

Huistelefoon:     mobiel nummer leerling:  

Emailadres leerling: 

School van herkomst: 

Naam school: 

Adres:   Postcode:  plaats: 

Gewenste opleiding: 
De leerling wordt aangemeld voor: 

Afdeling:    Leerjaar: 

Ondertekening: 

Plaats  Datum: 

Handtekening 

Z.O.Z
.

Wij verzoeken u om het formulier digitaal in te vullen, daarna te printen en uw handtekening te plaatsen. 
Wanneer u het formulier niet digitaal invult, dan het formulier invullen in BLOKLETTERS en handtekening plaatsen.



Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Gegevens ouders / verzorgers:

Naam en voorletters moeder:  

Naam en voorletters vader:  

Straat:       huisnummer: 

Postcode:      woonplaats: 

Telefoonnummer thuis:    

Emailadres voor contact met school 

Mobiel nummer moeder:   

Mobiel nummer vader:   

Indien er sprake is van een scheiding, adres en contactgegevens van de ouder die niet hierboven is vermeld 

Gegevens ouder: 

Naam:    vader        moeder 

Straat en huisnummer: 

Postcode:     woonplaats:  

Telefoonnummer:      Mobiel nummer: 

Emailadres:   

Financiële gegevens betalingsplichtige: (debiteur) 

Naam:   

IBANnummer:  

Eerste kind op het Farel College? 

Zo nee, s.v.p. namen van eerdere kinderen vermelden: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Door de ondertekening van dit formulier verklaren de ouders/verzorgers zich akkoord met het volgende: 

1. De schoolregels (deze kunt u lezen op de website  www.farel.nl, onder kopje algemeen)

2. De betaling van de gefactureerde bijdragen voor lesmateriaal en materiaalkosten.

3. De uit de aanmelding voortkomende verplichting deel te nemen aan alle onderdelen van het lesprogramma bv deelname aan excursies, 

uitwisselingen e.d. De daarbij behorende kosten worden doorberekend aan de ouders.

4.  Het bij problemen bespreken van uw kind in het (interne) Zorg Advies Team.

http://www.farel.nl/
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