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* We streven naar aparte klassen voor gymnasium en voor vwo projecten. Mochten de leerlingaantallen daar aanleiding toe geven, dan is er 
een kans dat gymnasium- en projectleerlingen samen in een klas komen. De docenten bieden dan maatwerk aan de twee stromen leerlingen. 

 
 
 

1 School van herkomst 
 

Ons kind volgt nu onderwijs op: 
 

Naam school:  Plaats:    
 

Leerkracht groep 8:    
 

Advies basisschool:    
 

Is of wordt de leerling nog aangemeld op een (andere) school voor (speciaal) voortgezet onderwijs? 
 

□ Ja, op welke school: □ Nee U kunt verder naar punt 2. 
 

Naam:  in:    
 
 

2 Gegevens leerling 
 

Achternaam van de leerling:  BSN:           
 

Voornamen:          
 

Roepnaam:  □ Meisje □ Jongen □ Genderneutraal 
 

Geboortedatum:                                                                                                    
 

Geboorteplaats:  Nationaliteit:            
 

Straat en huisnummer:          
 

Postcode en woonplaats:           
 

Telefoonnummer thuis:  Mobiel leerling:          
 

Huisarts:  Telefoonnummer:         
 
 
 
 

 
 

 

 
Wij willen ons kind graag aanmelden voor: 
 

  Sector vmbo, locatie Kleinveld 
□ dakpanklas vmbo basis/kader            
□ dakpanklas vmbo kader/theoretisch   
□ dakpanklas vmbo theoretisch/havo    

 
  Sector havo/vwo, locatie President Kennedylaan 

□ brugklas havo/vwo          
□ brugklas vwo projecten* 
□ brugklas gymnasium* 

 
  Vrijeschool Waldorf Uden, locatie President Kennedylaan 

□ brugklas/klas 7, vmbo T-/havo/vwo  
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3 Gegevens ouders/voogd 
 

A) Gegevens 
 

Moeder/voogd 1 | naam en voorletters:    
 

Adres, postcode en woonplaats:    
 

E-mailadres*:  Mobiel nummer:    
 

Hebt u al een account van Magister bij het Udens College (omdat er al een kind van u hier naar  school gaat): ja / nee 
 
 

Vader/voogd 2 | naam en voorletters:    
 

Adres, postcode en woonplaats:    
 

E-mailadres*:  Mobiel nummer:    
 

Hebt u al een account van Magister bij het Udens College (omdat er al een kind van u hier naar  school gaat): ja / nee 
 

  
B) Ouderlijk gezag 

 
Bij wie ligt het ouderlijk gezag? 

 
□ Moeder/vader/voogd 1 en 2       □ moeder/voogd 1             □ vader/voogd 2 

 
□ anders, namelijk:    

 

* Het eerst genoemde e-mailadres wordt gebruikt voor de communicatie. Als ouders/voogden niet op hetzelfde adres wonen en 
ze beiden het ouderlijk gezag hebben, dan gebruiken we beide e-mailadressen voor de communicatie.  

 
 

4 Plaatsing met vriend of vriendin in één klas 
 

Ons kind wil in elk geval graag in één klas met: 
 

Naam: __________________________________________________Basisschool:    
 
Indien mogelijk wil ons kind ook graag in één klas met*: 
 
Naam:                                                                                                    Basisschool:    
 
*Meer namen doorgeven is mogelijk, maar we kunnen niet garanderen dat uw kind in de klas komt bij de extra vermelde leerling.  
5 Ondersteuning 

 
Heeft uw kind mogelijk extra ondersteuning nodig? Dan horen we dat graag. We bekijken dan of er extra ondersteuning nodig 
is en welke mogelijkheden er zijn. In het belang van de leerling en de school legt de school u daarom onderstaande vraag 
voor. De school gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte gegevens. 
 
Zijn er onderzoeksverslagen of is er aanvullende informatie beschikbaar over uw zoon of dochter?  
Denk hierbij aan een verklaring dyslexie of dyscalculie, of aan een advies of verslag vanuit een psychologisch / 
orthopedagogisch / orthodidactisch onderzoek. 

 
□ Ja □ Nee U kunt verder naar 6. 

 
Indien u ‘Ja’ hebt aangegeven dan willen wij u vragen de informatie mee te nemen als u uw kind komt aanmelden. U bent dit 
overigens niet verplicht, maar in het belang van goed onderwijs en ondersteuning van uw kind is het zeer wenselijk. Als u wilt 
kunt u hieronder kort omschrijven waar de informatie over gaat. 
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6 Andere omstandigheden/bijzonderheden 

 
Zijn er andere omstandigheden/bijzonderheden die u met ons wilt delen?  

 
 

 
 
 
 

7 Wat brengt u mee naar de aanmelding? 
 

Als u uw kind komt aanmelden, vragen wij u het volgende mee te nemen: 
 

• Dit aanmeldformulier. Het moet ondertekend zijn door beide ouders/voogden en zo volledig mogelijk en naar 
waarheid ingevuld zijn. 

 
• Ook vragen we u mee te nemen: 

o Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de leerling. 
OF 

o Een afschrift van de persoonslijst die bij de geboorte is verstrekt (alleen als op het afschrift het 
Burgerservicenummer is vermeld); 

 
Als u niet in het bezit bent van één van bovengenoemde documenten óf uw kind is niet in Nederland geboren, dan 
vragen wij u een uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie met daarop het Burgerservicenummer 
mee te nemen. Voor kinderen die niet geboren zijn in Nederland, moet daarop tevens de datum van vestiging 
in Nederland vermeld staan. 
 

• Ook kunt u eventuele informatie of verslagen toevoegen voor een goede begeleiding van uw kind, zie punt 5.    
 

8 Akkoordverklaring (zie ook bijlage Toelichting bij het aanmeldformulier) 
 

Door ondertekening van dit aanmeldformulier geven ondergetekenden aan kennis te hebben genomen van de financiële 
verplichtingen voor excursies en leermiddelen, zoals vermeld in bijgaande toelichting. Ook onderschrijven 
ondergetekenden de gedragsregels van het Udens College.  

 

9 Ondertekening 
 

Dit aanmeldformulier heb ik zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld. 

Plaats:  Datum:    

Handtekening moeder/voogd 1:                                                                                                                              

Handtekening vader/voogd 2:     
 
 

Wanneer het ouderlijk gezag bij twee ouders/voogden ligt en slechts één ouder/voogd heeft getekend: 
 

Hierbij verklaar ik getekend te hebben met instemming van de andere ouder/voogd (nogmaals handtekening) 
 

   
 

   Bijlage 1: Toelichting bij aanmeldformulier  
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Bijlage 1: Toelichting bij aanmeldformulier 

Privacy 
Om elke leerling gepaste begeleiding te kunnen bieden, verzamelt de school gegevens 
van de leerlingen. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen van de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs (WVO) en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Dit betekent dat het Udens College zorgvuldig omgaat met de persoonlijke 
gegevens van leerlingen. 
 
Graag informeren wij u dat de school gegevens van het kind opvraagt bij de basisschool en met 
hen bespreekt. 
De overdracht van gegevens vanuit de basisscholen verloopt voor een groot deel elektronisch 
via de Overstap Service Onderwijs (OSO). Bijna alle scholen voor primair onderwijs (PO) en 
voortgezet onderwijs (VO) maken hier gebruik van. OSO is een initiatief van de PO-raad en de 
VO-raad. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekostigt OSO. 
 
Leermateriaal en doorberekende kosten 
Het Udens College probeert de schoolkosten voor ouders zo beperkt mogelijk te houden. De school 
heeft daarvoor de “Gedragscode Schoolkosten Voortgezet Onderwijs” ondertekend. Er zijn wel 
bepaalde kosten voor ouders. De belangrijkste informatie is hieronder opgenomen. 
 
Als u het aanmeldformulier ondertekent, geeft u aan kennis te hebben genomen van de financiële 
verplichtingen voor excursies en leermiddelen. 
  
1 Gratis leermiddelen 
Onder leermiddelen valt lesmateriaal dat een leerling in een specifiek jaar nodig heeft, zoals 
leerboeken, werkboeken, informatieboeken, digitaal lesmateriaal, examentrainingen en eigen 
materiaal van school. De school ontvangt hiervoor een bijdrage van de overheid. Ouders hoeven niets 
te betalen. 

 
2 Persoonsgebonden materialen 
School kan persoonsgebonden materialen voorschrijven die nodig zijn bij bepaalde vakken. Deze 
materialen gaan langer dan een jaar mee. Hieronder vallen bijvoorbeeld atlassen, woordenboeken, 
rekenmachines, schriften, schrijfgerei, gereedschappen en werk- en sportkleding. Deze kosten 
betalen ouders zelf. Soms is het (financieel) aantrekkelijk om persoonsgebonden materialen in 
grote aantallen te kopen. Dan schiet de school het bedrag voor en rekent dit vervolgens af met 
ouders. 
 
3 Bring your own device (BYOD) 
Alle klassen maken gebruik van een laptop, als middel om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken. 
Leerlingen brengen een eigen tablet of laptop mee naar school. Dit concept noemen we Bring Your 
Own Device (BYOD). Ouders en leerlingen kiezen zelf of zij een laptop naar keuze aanschaffen of een 
laptop huren of kopen via The Rent Company. Bij kopen of huren via The Rent Company draagt het 
Udens College per leerling € 30,00 per jaar bij. 

 
Als ouders geen eigen laptop of tablet aan willen of kunnen schaffen, zorgt school voor een 
gelijkwaardig alternatief. Leerlingen halen in dat geval elke dag op school een laptop op. En leveren 
die ná de laatste les van de dag weer in. Leerlingen mogen die laptop of tablet niet mee naar huis 
nemen. 
 
4 Extra activiteiten - ouderbijdrage 
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Daarom hebben we op het 
Udens College een rijk onderwijsaanbod, en staan we nauw in contact met onze omgeving. We 
organiseren extra activiteiten buiten het verplichte lesprogramma om, zoals excursies, vieringen, 
kennismakingsactiviteiten en internationale uitwisselingen. Voor dit soort activiteiten vragen we een 
vrijwillige ouderbijdrage. Lees hieronder meer over de bijdrage voor vmbo en havo/vwo en daaronder 
voor Waldorf Uden. 



 
Ouderbijdrage extra activiteiten (4): voor sector havo/vwo en vmbo  
Sinds 1 augustus 2021 is de wet rond de ouderbijdrage veranderd. De ouderbijdrage op vmbo 
en havo/vwo is nu vrijwillig. Ouders hoeven dus niet verplicht mee te betalen aan bepaalde 
leermiddelen, materialen of activiteiten. En leerlingen kunnen niet uitgesloten worden van 
deelname aan deze activiteiten als ouders de ouderbijdrage niet betalen. 
 
Als ouders de bijdrage niet betalen, staat daar geen extra financiering vanuit de overheid 
tegenover. Voor ons budget is het daarom heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders bereid 
zijn om bij te dragen. Zo kunnen we extra activiteiten voor onze leerlingen blijven organiseren, 
nu en in de toekomst. 
 
Het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage bepalen we jaarlijks per leerling, per leerjaar. 
Daarbij gaan we uit van de volgende kosten: 
 

• Er is een algemene bijdrage van 25 euro voor de schoolpas, kopieertegoed, kleine 
activiteiten en kortlopende projecten.  

• Daarnaast vragen we een bijdrage voor grotere klassenactiviteiten of excursies. Op 
de website (en in de schoolgids) staat hier meer informatie over: Udens College | 
Kosten leermiddelen en ouderbijdrage 

• Ook kunnen leerlingen tegen betaling van 15 euro gebruik maken van een kluisje.  
  
Ouderbijdrage extra activiteiten (4) voor Waldorf Uden  
Bij Waldorf kiezen ouders en leerlingen bewust voor vrijeschoolonderwijs. Bij dit type onderwijs horen 
specifieke lessen als danstaal, drama, toneel, ambachtsvakken, sterrenkunde en periodeonderwijs. 
Ook vieren we met elkaar verschillende jaarfeesten. 
 
Om materialen voor deze vakken en activiteiten te kunnen verzorgen, vragen we om een 
ouderbijdrage van € 200,- per leerling, per leerjaar. Daarnaast brengen we € 25,- per leerjaar in 
rekening voor de schoolpas, kopieertegoed en kortlopende projecten. Tot slot kunnen leerlingen voor 
€ 15,- per jaar gebruik maken van kluisje. 
 
Stichting Leergeld 
Natuurlijk wil je als ouder dat je kind mee kan doen aan activiteiten die school organiseert. Gezinnen 
voor wie dat financieel lastig is, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. De vrijwilligers van 
Stichting Leergeld denken mee over manieren om deelname toch mogelijk te maken. In uiterste 
gevallen biedt de stichting financiële ondersteuning aan kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Meer info 
vind je via www.leergeld.nl. 

Gedragsregels  
Op het Udens College gelden net als op andere plekken in de samenleving gedragsregels en 
afspraken over hoe we met elkaar omgaan. Meer informatie over onze huisregels is te vinden op onze 
website: Udens College | Onze afspraken: schoolcultuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.udenscollege.nl/financiele-zaken/kosten-leermiddelen-en-ouderbijdrage/
https://www.udenscollege.nl/financiele-zaken/kosten-leermiddelen-en-ouderbijdrage/
https://www.udenscollege.nl/waar-wij-voor-staan/schoolcultuur/
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 Inschrijfweek 2023 
 
Voor de ouders/verzorgers: als u uw kind wilt aanmelden voor de brugklas, dan kunt u het formulier 
inleveren tijdens de inschrijfweek bij de sector van uw keuze. 
 

• sector vmbo: Kleinveld 25 
• sector havo/vwo: President Kennedylaan 22b 
• Waldorf Uden: President Kennedylaan 22b 

 
Inschrijfweek 7 t/m 9 maart 
De inschrijfweek is van 7 t/m 9 maart. Voor de inschrijfweek hebben we een indeling gemaakt op basis 
van basisschool/woonplaats zodat jullie niet zo lang hoeven te wachten. Zie de indeling hieronder. Er 
is geen afspraak nodig.  
 
Indeling inschrijfweek 
 
Dinsdag 7 maart: van 18.30 tot 20.30 uur  

• Leerlingen uit Uden: Bedir, de Tandem, de Maashorst, het Speleon, Vindingrijk en de Cirkel  
• Leerlingen uit Boekel: Octopus, Regenboog en Uilenspiegel 
• Leerlingen uit Venhorst: Cornelius  
• Leerlingen uit Nistelrode: ’t Maxend en de Beekgraaf 

 
Woensdagmiddag 8 maart: van 15.00 tot 17.00 uur 
Voor leerlingen van alle scholen.  
 
Woensdag 8 maart: van 18.30 tot 20.30 uur  

• Leerlingen uit Uden: Aventurijn, Klimboom en Marimba, ’t Mulderke, Camelot, Wijde wereld, 
en Sterrenkijker  

• Leerlingen uit Odiliapeel: Den Dijk 
• Leerlingen uit Volkel: IKC Kidion 
• Leerlingen uit Vorstenbosch, Erp, Mariaheide en Meijerstad (Veghel)  

 
Donderdag 9 maart: van 18.30 tot 20.30 uur  

• Leerlingen uit Uden: De Palster, Kindplein ’t Centrum, IKC Raam, De Vlonder en de Zevenster 
• Leerlingen uit Zeeland: ’t Oventje, De Vlasgaard en De Wizzert  
• Leerlingen uit Mill, Langenboom, Wilbertoord, Schaijk en Reek  

 
Kunnen jullie niet op de ingedeelde dag of staat jouw school/woonplaats er niet bij? Dan kunnen jullie 
zelf een moment kiezen dat jullie uitkomt.  
 
Contact 
Mochten jullie vragen hebben, stuur dan een bericht naar: groep8@udenscollege.nl. 
 
 

mailto:groep8@udenscollege.nl
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