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1. Algemene informatie leerling en gezinssituatie 

Naam kind  

Geboortedatum kind  

Nationaliteit kind  

Adres  

Postcode  

Plaats   

Naam moeder / verzorger  

Naam vader / verzorger  

Telefoonnummer(s)  

Emailadres(sen)  

Naam en geboortedatum van broers / zussen  

Sinds wanneer woont het kind in Engeland (datum)  

Vorige verblijfplaats  

Verwachte verblijfsduur in region Oxford  

Bijzonderheden betreffende de leerling of het gezin  

    

  

INSCHRIJFFORMULIER  NTC-SCHOOL DE DROOMTORENS 
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2. Welke talen worden er thuis gesproken? 

Moeder / verzorger spreekt tegen het kind  

Vader / verzorger spreekt tegen het kind  

Kind spreekt tegen moeder / verzorger  

Kind spreekt tegen vader / verzorger  

Kind spreekt met broers en zussen  

Kind spreekt met oppas / au-pair  

 

3. Schoolloopbaan van het kind tot nu toe 

Dagonderwijs  
(naam school, soort onderwijs en groep / level) 

Plaats, land, begin- en einddatum 

  

Heeft het kind al eerder Nederlands onderwijs in 
het buitenland gevolgd en op welke manier? 
(NTC-school, Afstandsonderwijs Edufax, IVIO-
Wereldschool, INIO etc.) 

 

Overige relevante informatie betreffende de 
schoolloopbaan  
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4. Taalbegrip Nederlands in vergelijking met andere talen 

 

• Talen die het kind VERSTAAT en op welk niveau 

 

Nederlands 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Engels 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

 

• Talen die het kind SPREEKT en op welk niveau 

 

Nederlands 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Engels 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

 

• Talen die het kind LEEST en op welk niveau 

 

Nederlands 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Engels 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 
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• Talen die het kind SCHRIJFT en op welk niveau 

 

Nederlands 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Engels 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

Andere taal, namelijk: ............................................... 

☐ uitstekend           ☐ goed             ☐ redelijk ☐ minimaal     ☐ niet van toepassing 

 

5. Doelstelling en begin datum 

 

Met welke doelstelling meldt u uw kind aan voor 
het NTC-onderwijs? 

 

Gewenste begindatum  

 

 

6. Overig 

Hoe hebt u van ons gehoord?  

 

 

7. Ondertekening 

Datum Handtekening 
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EENMALIGE FOTOTOESTEMMING  

Tijdens de lessen en tijdens evenementen op school worden soms foto’s genomen die ter promotie van onze 

school gebruikt kunnen worden in publicaties van NTC-School De Droomtorens, zoals de website, de schoolgids 

en informatiefolders.   

 

Ik .......................................................................................................  naam ouder(s) / verzorger(s)  

geef  wel / geen*  toestemming om foto’s te publiceren van mijn kind  

....................................................................................................................................  naam kind  

tijdens de lessen en evenementen van De Droomtorens.  

 

Handtekening ouder(s) / verzorger(s) …………………..…………………………………………......................... 

Datum ……..... / ……..... / ……......  

  

TOESTEMMING VOOR OPNAME GEGEVENS IN ADRESSENLIJST  

Een of twee keer per jaar krijgen alle ouders een lijst met de groepsindeling van de leerlingen en de 

contactgegevens van de ouders.  

  

Ik .......................................................................................................  naam ouder(s) / verzorger(s) geef wel / geen*  

toestemming om de volgende gegevens op te nemen in de adressenlijst (aankruisen):  

  

☐  geboortedatum kind 

☐  woonadres  

☐ telefoonnummer thuis  

☐ telefoonnummer mobiel  

☐ emailadres  

  

Handtekening ouder(s) / verzorger(s) …………………..…………………………………………........................ 

Datum ……….. / ………… / …………  

 

 

* omcirkelen wat van toepassing is  


