
 
 

 

 

  

 

Aanmeldingsformulier NTC Het Noorderlicht 
 

1. Gegevens leerling 
 

Naam leerling  

Datum aanmelding  

Datum aanvang bij ons op 
school 

(in te vullen door de school) 

Geboortedatum  

Leeftijd  

Geboorteland  

Geboorteplaats  

Welke nationaliteit heeft uw 
kind?  

 
 

Sinds wanneer woont uw 
kind in Noorwegen? 

 

Sinds wanneer heeft uw kind 
Nederlands taalonderwijs? 

 

Naam moeder  

Naam vader  

Telefoon ouders thuis  

Telefoonnummer mobiel  

Naam broer(s)  

Naam zus(sen)  

Moeder spreekt thuis  

Geboorteland moeder  

Vader spreekt thuis  

Geboorteland vader  

Leerling spreekt thuis 
1 Met vader 
2 Met moeder 
3 Met broers/zussen 

 
1 
2 
3 

Adres   

Huisnummer   

Postcode   

Woonplaats   

Land   

E-mailadres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

 

2. Algemene informatie leerling 
 

Gaat uw kind naar de 
barnehage/kinderopvang? 

 Ja       Nee 

Gaat uw kind naar de 
basisschool? 

 Ja       Nee 

In welke groep zit uw kind?  groep 1        groep 4         groep 7 

 groep 2        groep 5         groep 8 

 groep 3        groep 6         VO     Mavo 

                                                           Havo 

                                                           VWO 

Sociale omgang 
leeftijdgenoten 

 

Overige informatie die 
volgens u van belang is. 

 

Naam huidige school  

Schooltijden  

Instructietaal  

Begrijpt uw kind Nederlands  Ja       Nee 

Spreekt uw kind 
Nederlands? 

 Ja       Nee 

Schrijft uw kind Nederlands?  Ja       Nee 

Bent u in het bezit van een 
onderwijskundig rapport van 
uw kind? 

 Ja       Nee 

Kunnen wij het 
onderwijskundig rapport van 
uw kind bekijken? 

 Ja       Nee 

 
3. Bijzonderheden leerling 
 

Allergie  Ja       Nee 
 

Bijzonderheden gehoor  Ja       Nee 
 

Medicijngebruik  Ja       Nee 
 

Bijzonderheden motoriek  Ja       Nee 
 

Andere bijzonderheden?  Ja       Nee 
 

Gezinssituatie (korte 
omschrijving) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

  

 

4. Ouders 
 

Wat is uw verwachting van 
het onderwijs? 
 

 

Verwachte verblijfsduur? 
 

 

Overige bijzonderheden 
 

 

 

5. Overige informatie 

Mogen uw gegevens en die 
van uw kind op de 
adressenlijst staan die wij 
eventueel naar de ouders 
sturen? 

 Ja       Nee 
 

Mogen er foto’s van uw kind 
op de website/Facebook 
pagina van de school staan?  

 Ja       Nee 
 

Ontvangt u subsidie voor 
afstandsonderwijs via een 
van de volgende instellingen: 
Stichting IVIO, Edufax BV, 
Stichting IBID?  

 Ja       Nee 
 
 
 

Kunt u schoolgeld declareren 
bij uw werkgever?  

 Ja       Nee 
 
 
 

 

Het schoolgeld bedraagt 9.000 NOK. 

  
U bent op de hoogte van: 

• Schooltijden 

• De inzet die wij van u verwachten 

• Afspraken omtrent huiswerk 

• Algemene voorwaarden die de school hanteert 
 
 
Handtekening schoolleider:   Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 
 
 


