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Stichting Onderwijs CombinA 

Aanmeldingsformulier 

1. U kunt het aanmeldingsformulier e-mailen naar aanmelden@schakelaruba.com.

2. De handtekening-pagina dient u (ondertekend) gescand aan te leveren.

Gegevens van het kind 

Achternaam: 

Voorna(a)m(en) voluit: 

Roepnaam:  

Geslacht: O jongen O meisje 

Geboortedatum (dd/mm/jj):  

Geboorte plaats:  

Geboorteland:  

Heeft uw kind meerdere nationaliteiten : O ja O nee 

Telefoon mobiel student (indien van toepassing): 

Adres 

Straat:  

Plaats/buurt:  

Telefoon thuis: 

E-mailadres voor schoolcorrespondentie: 

Schoolhistorie van uw kind 

Naam huidige school: 

Email-adres school:  

Huidig niveau: O klas 6 basisschool (Aua-systeem) 

O groep 8 basisschool (NL-systeem) 

O VO in leerjaar  O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 

Type opleiding  O mavo O havo O vwo 

Naam leerkracht/mentor:  

Startdatum (gewenste) datum dat de leerling instroomt op het Schakel College: 
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Gegevens ouder / verzorger 1 

Naam:  

Voornaam:  

Voorletters:  

Geslacht: O man O vrouw 

Relatie met kind: 

Geboortedatum (dd/mm/jj):        /        /  

Geboorteland: 

Nationaliteit: 

Burgerlijke staat: 

Opleidingsniveau: 

Telefoon mobiel: 

E-mailadres:  

Beroep:  

Naam van het bedrijf:  

Adres ouder/verzorger: 

Telefoon werk:  

Gegevens ouder / verzorger 2 

Naam:  

Voornaam:  

Voorletters:  

Geslacht: O man O vrouw 

Relatie met kind: 

Geboortedatum (dd/mm/jj):        /        /  

Geboorteland:  

Nationaliteit:  

Burgerlijke staat:  

Opleidingsniveau:  

Telefoon mobiel: 

E-mailadres: 

Beroep:  

Naam van het bedrijf:  

Adres ouder/verzorger: 

Telefoon werk: 
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Gezinssamenstelling 

Aantal kinderen in het gezin:  

Plaats in het gezin O 1ste  O 2de  O 3de  O 4de 

namen broers/zussen geboortedatum  (dd/mm/jj) geslacht 

1……………………….        /        /     O jongen O meisje 

2……………………….        /        /     O jongen O meisje 

3……………………….        /        /     O jongen O meisje 

4……………………….        /        /     O jongen O meisje 

 

Bij scheiding is de voogdij toegewezen aan: 

O ouders gezamenlijk  

O moeder 

O vader 

(gelieve een kopie van de toegewezen voogdij toevoegen) 

Uw kind woont bij  

O beide ouders  

O moeder 

O vader 

 

In geval van nood (persoon anders dan de ouders / verzorgers op Aruba) 

Naam  :  

Telefoon thuis  :  Telefoon mobiel  :  

Relatie met kind  :  

Huisarts  :   

 

Bijzondere gegevens 

Wat is de eerste taal van uw kind? : 

Spreekt uw kind andere talen? Zo ja, welke? : 

Welke taal spreekt ouder/verzorger 1 met het kind? :  

Welke taal spreekt ouder/verzorger 2 met het kind? : 
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RUIMTE VOOR OPMERKINGEN 

 

 

 

 

 

PRIVACY 

Ik geef toestemming om foto’s voor mijn kind op de website in schoolpublicaties (nieuwsbrief, 

schoolgids, foldermateriaal) en op Facebook van Stichting Onderwijs Combina te plaatsen. Indien u dit 

niet wenst kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de schoolleiding. 
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Handtekeningpagina 

Aanmeldingsformulier Schakel College  

 

 
1. De handtekening-pagina dient u (ondertekend) gescand aan te leveren. 

2. De aanmelding is officieel wanneer alle door ons verzochte gegevens zijn ontvangen (zie de 

laatste bladzijde, controlelijst). U verneemt daarna van ons of wij de plaatsing kunnen bevestigen. 

 

Ik begrijp en aanvaard dat: 

Het essentieel is dat ik de school volledig informeer over leerondersteuning of speciale behoeften 

van mijn kind. Als naderhand blijkt dat informatie is achtergehouden of niet accuraat is opgegeven, 

kan dit leiden tot onmiddellijke verwijdering van de leerling van de school zonder restitutie van 

schoolgelden. 

 

Door ondertekening van dit inschrijfformulier, bevestig ik dat ik goed kennis heb genomen van: 

- het aanmeldingsformulier 

- bovenstaande  

- de algemene voorwaarden van Stichting Onderwijs Combina  

(zie http://college.schakelaruba.com/sc-apply/) 

en met deze documenten instem. 

 

 

(plaats)  (datum dd/mm/jj) 

 

 

Handtekening beide ouders, verzorgers 

 

 

Ouder/verzorger 1    ouder/verzorger 2 

 
U kunt het aanmeldingsformulier e-mailen naar aanmelden@schakelaruba.com. 
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Stichting Onderwijs CombinA 

 

Controle lijst stukken aanmelding schooljaar 2022-2023 

 

Documenten voor 16 april 2022: Ingeleverd: 

1. Aanmeldingsformulier  

2. Kopie paspoort waarop de leerling staat 

vermeld.  

Bij dubbele nationaliteit een kopie van beide 

paspoorten inleveren. 

 

3. Censo-bewijs met adres leerling (niet ouder dan 

3 maanden) 

  

4. Eindrapport vorig schooljaar 2020-2021   

5. Eerste twee rapporten huidig schooljaar 2021-

2022 

  

  Handtekening 1 Handtekening 2 

6. Handtekeningen blad   

Documenten  die wij bij school zullen opvragen: Ingeleverd: 

7. Leerlingen 6de klas: Schooladvies 6de klas. 

Ondertekend door het schoolhoofd. (mavo, 

havo of vwo advies is voorwaarde voor 

aanmelding) 

 

8. Inlichtingenformulier van onze school 

ondertekend door schoolhoofd 

 

 

• U kunt alle documenten aan ons mailen via: aanmelden@schakelaruba.com 

 

• Belangrijk is om te vermelden dat er een redelijk, maar geen onbeperkt aantal leerlingen geplaatst 

kan worden. Dus moet er rekening mee gehouden worden dat er een selectie/lotingsprocedure 

kan volgen.  
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