
Met aanmelden geeft u toestemming dat wij het dossier van uw kind opvragen bij de huidige school.

Gegevens leerling

Achternaam: 
Voornamen: 
Roepnaam: 
Geslacht: 
Geboortedatum: 
Geboorteplaats: 
Adres: 
Postcode/woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Huidige school: 
Huidige klas: 
Naam contactpersoon 
huidige school: 

Gegevens ouder(s)/ verzorger(s)

Naam: 
Adres: 
Postcode/woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Mobiel: 
E-mail: 
Relatie tot kind: 
Ouderlijk gezag:  Ja / Nee*

Naam: 
Adres: 
Postcode/woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Mobiel: 
E-mail: 
Relatie tot kind: 
Ouderlijk gezag:  Ja / Nee*

*A.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is.

Overige opmerkingen / bijzonderheden

Ondertekening

Datum:  Datum:
Plaats: Plaats: 
Naam & handtekening ouder/verzorger: Naam & handtekening ouder/verzorger:

Aanmeldingsformulier



De aanmeldingsprocedure

•  U krijgt van ons het aanmeldformulier tijdens de open dag, na een kennismakingsgesprek* 

of u downloadt deze via de website.  

•  U vult het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. Let u erop dat de aanmelding onder-

tekend wordt door alle gezaghebbenden, anders is deze niet rechtsgeldig. 

•  U kunt het formulier per post of per mail naar ons opsturen.

 -  Post graag ter attentie van ‘Leerlingadministratie’ o.v.v. ”Aanmelding”

    Postbus 244, 3440 AE Woerden

 - Mailen kan naar info@futuracollege.nl eveneens o.v.v. “Aanmelding”.

 Uiteraard kunt u de aanmelding ook bij onze administratie op school inleveren.

•  Na ontvangst van het formulier krijgen wij (via de huidige school) inzicht in het dossier van 

uw kind. Onze orthopedagoog bekijkt of de aanmelding volledig is en deze voldoet aan de 

criteria voor plaatsing op het Futura College. 

•  Wanneer aan alle criteria is voldaan, wordt een zgn. “Toelaatbaarheidsverklaring” (TLV) 

aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Utrecht Regio West (SWV-RUW). Deze 

verklaringen worden specifiek voor het praktijkonderwijs afgegeven. 

• U ontvangt bericht van het Samenwerkingsverband wanneer de TLV is toegekend.

• Na het toekennen van de TLV PrO wordt uw kind geplaatst op het Futura College. 

•  U krijgt uiterlijk zes weken na aanmelding persoonlijk bericht van ons met meer informatie 

over de start. Het kan voorkomen dat het aanmeldtraject langer dan zes weken duurt. Mocht 

dit bij uw kind van toepassing zijn, dan ontvangt u bericht hierover.  

* Elk schooljaar vinden in januari de open avond en ontdekdag plaats. Mocht u in een andere 

periode kennis willen maken met het Futura College, dan kunt u contact met ons opnemen via 

telefoon 0348 45 73 20 of via e-mail info@futuracollege.nl. Een kennismakingsgesprek is altijd 

vrijblijvend. 


