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PERSOONSGEGEVENS LEERLING (Voer gegevens in zoals deze zijn vermeld op de ID-kaart of het paspoort) 
Roepnaam   jongen  meisje  neutraal 

Achternaam  

Officiële voornamen  

Straat  Nr.     

Postcode       Woonplaats  

Telefoon thuis 0          Mobiel nummer leerling 0 6         

Geboortedatum   -   -     Geboorteplaats  

Geboorteland  

Indien buiten Nederland geboren, datum in Nederland   -   -      

Nationaliteit  2e Nationaliteit  

Burgerservicenummer (BSN)           
 

WENS TOT PLAATSING IN KLAS 2 EN HOGER (zie toelichting aanmeldformulier) 
LOCATIE DE WAARD LOCATIE BUYS BALLOT 
 vmbo-bb klas 2 * 
 vmbo-kb klas 2 * 
 

 vmbo-bb klas 3 / 4 * 
 vmbo-kb klas 3 / 4 * 
 profiel E&O (economie en ondernemen) 
 profiel MVI (media, vormgeving & ICT) 
 profiel BWI (bouw, wonen en interieur) 
 profiel PIE (produceren, installeren en energie) 
 profiel Z&W (zorg en welzijn) 

  vmbo-tl 2 / 3 * 
 vmbo-tl 4# 
 
 havo 2 / 3 * 
 havo 4 / 5 # 
 
 
 vwo 2 / 3 * 
 vwo 4 / 5 / 6 # 

* Omcirkel het betreffende leerjaar 
# Voor leerlingen die aangemeld worden voor vmbo-tl 4, havo 4/5 of vwo 4/5/6 wordt het vakkenpakket besproken met 
de teamleider 
 

OVERIGE GEGEVENS LEERLING 
Bijzonderheden  Dyslexie  Medicijnen: 

 Dyscalculie 
 

 
 

AD(H)D / pdd-nos / anders:  
 

 Leefregels/beperkingen door arts voorgeschreven, toelichting: 

 
Overig:   

 
Heeft uw kind een zwemdiploma?  Ja  nee 

 
SCHOOL VAN HERKOMST *  
Naam school  

Plaats  

Telefoon             

Naam contactpersoon  
E-mailadres contactpersoon  
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GEGEVENS OUDER(S) / VERZORGER(S) (Voer gegevens in zoals deze zijn vermeld op de ID-kaart of het paspoort) 
Heeft u al een kind op het Cambium College (gehad)?  nee  ja (naam kind)  

1e OUDER / VERZORGER  vader  moeder  verzorger  voogd ouderlijk gezag   ja  nee 
Achternaam   Voorletters      

Adres  Huisnummer      

Postcode       Woonplaats  

Telefoon thuis 0           Telefoon mobiel 0 6          

E-mailadres  Geboorteland  

Nationaliteit  2e Nationaliteit  

2e OUDER / VERZORGER   vader  moeder  verzorger  voogd ouderlijk gezag   ja  nee 
Achternaam   Voorletters      

Telefoon mobiel 0 6          Geboorteland  

Nationaliteit  2e Nationaliteit  

*Indien u een ander adres hebt dan “1ste ouder/verzorger”  
s.v.p. onderstaande gegevens van 2e ouder/verzorger invullen.  
Adres  Huisnummer      

Postcode       Woonplaats  

Telefoon thuis              

*Indien u op een tweede e-mailadres informatie wilt ontvangen  
s.v.p. onderstaande gegevens van 2e ouder/verzorger vermelden.  
E-mailadres  
Factuuradres  1ste ouder/verzorger  2e ouder/verzorger 

  anders, namelijk …….. 
 

Met het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier van het Cambium College verklaart u zich akkoord met de hieraan 
verbonden voorwaarden en verplichtingen. U geeft het Cambium College toestemming om: 

• alle relevante dossiergegevens over uw kind op te vragen bij de school van herkomst;  
• indien daar aanleiding toe is, uw kind te bespreken in het ondersteuningsteam; 
• methode-onafhankelijke toetsen af te nemen bij uw kind, zoals een IQ-test, en dat het resultaat wordt 

opgenomen in het leerlingvolgsysteem; 
• (digitale) leerling gegevens van uw kind te verstrekken aan de school van herkomst. 

 
Tevens verklaart u op de hoogte te zijn van de toelichting aanmeldingsformulier Buys Ballot c.q. De Waard.  
U dient de volgende formulieren bij te voegen: 

• relevante informatie, zoals een kopie van een dyslexieverklaring of onderzoeksrapport; 
• een uitdraai van het leerlingvolgsysteem, het (digitale) OWR basisschool en een kopie van het laatste rapport. 

 
Indien er zaken zijn die u liever niet op papier zet, kunt u contact opnemen met het zorgbureau van de betreffende locatie 
via info@cambiumcollege.nl. 
 

Plaats:   Datum:   -   - 2 3  Handtekening:  
 

mailto:info@cambiumcollege.nl
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Toelichting locatie Buys Ballot (vmbo-tl, havo & vwo) 
 

Werken met een Chromebook  

Alle leerlingen op locatie Buys Ballot werken tijdens de lessen met een Chromebook.  
 
Digitaal lesmateriaal dat gebruikt wordt op het Chromebook vervangt lesboeken ten dele, er is sprake van zogenaamd 
‘blended learning’. De mate waarin een vak met digitaal lesmateriaal werkt, verschilt per vak.  
 
Ouders huren of kopen zelf een Chromebook. De school heeft hiervoor speciale afspraken gemaakt met een leverancier.  
U sluit hiervoor zelf een contract af met deze leverancier. De kosten ervan, inclusief servicepakket en verzekering kunt u 
ineens voldoen, of in termijnen. Na afloop van de overeenkomst is er een optie tot koop wat gelijk aan het borgdeel is en 
daarmee het Chromebook eigendom is geworden van de leerling/ouders.  
 
Er is keuze ten aanzien van het aan te schaffen device. Er is al een Chromebook beschikbaar voor een streefbedrag vanaf 
ongeveer 9,30 euro per maand gedurende 48 maanden, waarbij de school een substantiële bijdrage levert bij de aanschaf 
en het servicepakket. Kijk op de website voor meer informatie. 
 
 

Vragen 

Mocht u vragen hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt deze stellen via info@cambiumcollege.nl 
 
 
 
 
 

Toelichting locatie De Waard (vmbo-bb, vmbo-kb) 
 
 

Vragen 

Mocht u vragen hebben bij het invullen van dit formulier, dan kunt deze stellen via dewaard@cambiumcollege.nl 

https://www.cambiumcollege.nl/ouders-en-leerlingen/boeken-en-leermiddelen/
file://sgc-adm-fs01/data/Directie/_BUYS%20BALLOT/Aanmeldtraject/info@cambiumcollege.nl
file://sgc-adm-fs01/data/Directie/_BUYS%20BALLOT/Aanmeldtraject/dewaard@cambiumcollege.nl
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