
Stuur het ingevulde aanmeldformulier naar: schooloekraine@stichtingpas.nl 
Send the completed application form to: schooloekraine@stichtingpas.nl  

In te vullen door de administratie  

 
Datum van aanmelding: 

Stamnummer: 

Startdatum: 

AANMELDFORMULIER SCHOOLJAAR 2021-2022                                       
Application form school year 2021-2022 

Dit aanmeldformulier is voor leerlingen uit Oekraïne, in de leeftijd 4 t/m 17 jaar, verblijvend in de regio Arnhem. 
This school application form is intended for students from Ukraine, aged 4 to 17, residing in the Arnhem region. 

 
 

GEGEVENS LEERLING / Information student 

Achternaam / Surname:  
Ingeschreven bij gemeente?  
Registered with municipality? 
O  ja / yes   O nee / no 

Voornamen / First name(s):  

Roepnaam / Given name: Geslacht / Gender:  O man/male O vrouw/female   

Adres (in Nederland) / Address (in the Netherlands): 

Postcode / Postal code: Woonplaats / City 

Telefoonnummer/ Phone number: 

Emailadres / E-mail address: 

Geboortedatum / Date of birth: 

Nationaliteit(en) / Nationality: 

Geboorteland / Country of birth: 

Datum aankomst in Nederland / Date of arrival in the Netherlands:  

 
 

DOCUMENTEN / Documents 

Voor de aanmelding is een document nodig met daarop de datum van aankomst in Nederland en de nationaliteit. 
To complete the application we need a document with the official date of arrival in the Netherlands and the 
nationality.  
 

Het volgende document is geldig / the following documents are valid:  

O Paspoort met stempel aankomst op Schiphol of  
passport with date of arrival at Schiphol or 
 
O Eerste gehoor IND of 
first interview IND or 
 
O registratieformulier COA of 
registration form COA or 
 
O uittreksel basisadministratie gemeente  
extract from the municipal database. 
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GEGEVENS OUDER(S)/ VERZORGER(S)/ parent(s)/ caretaker(s) 

De leerling woont bij / student lives with : O ouders / parents,  O  vader / father,  O  moeder / mother, 
O  verzorger(s) / caretaker(s), O  zelfstandig / alone, O woongroep / commune ,  O  anders / other…   

Ouder 1 / Parent 1 

Naam / Surname O vader      O moeder    O anders, nl……………   

E-mailadres /  E-mail address Telefoon / Phone number: 

Adres / Address: Postcode / Postal code: 

Woonplaats / City: 

Ouder  2 / Parent 2 

Naam / Surname O vader      O moeder    O anders, nl……………   

E-mailadres /  E-mail address Telefoon / Phone number 

Adres / Address: Postcode / Postal code: 

Woonplaats / City: 

 
 

GEGEVENS VORIGE SCHOOL / Data previous school 

Aantal jaar basisonderwijs in Oekraïne 
Number of years of primary education in Ukraine: 

  

Aantal jaar voortgezet onderwijs in Oekraïne 
Number of years of secondary education in Ukraine: 

  

Vakkenpakket vorige school 
Subjects followed at previous school 

  
 
 
  

Moedertaal 
Native language: 

  

Is uw kind gealfabetiseerd? 
Is your child literate? 

  
 
  

Welke talen spreekt uw kind? 
What languages does your child speak? 

  
  

Vaardigheid Engels / Proficiency English 
O beginner   O intermediate    
O advanced  O expert  

Overige bijzonderheden die belangrijk zijn om te weten over mijn kind  
Other details important to know about my child: 
 
 
  

 
 

ONDERTEKENING / Signature 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van het feit dat de school de verstrekte gegevens opneemt 
in het leerlingdossier van de school ten behoeve van de leerlingbegeleiding. 
The undersigned declares to have taken note to the fact that the school records the information in the school's 
student file for the purpose of student guidance. 

Handtekening ouder / voogd: 
Signature parent / caretaker: 

Datum: 
Date: 

Plaats: 
City: 
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