Handleiding invullen
aanmeldingsformulier
Hoe je pdf’s invult op je eigen apparaat, hangt af van welk apparaat en software je gebruikt.
Wij raden het volgende aan:
Laptop of vast werkstation met Windows of OSX: Adobe Acrobat Reader DC
Kleinere apparaten zoals telefoons zijn minder geschikt om het formulier in te vullen.
Het formulier printen, invullen, inscannen en versturen mag natuurlijk ook. Graag wel
controleren dat alles duidelijk leesbaar is en versturen in PDF formaat.

1. Download en installeer Adobe Acrobat Reader DC.
•
•

Ga naar https://get.adobe.com/nl/reader/
Volg de instructies om het programma te downloaden en te installeren.

2. Open het aanmeldingsformulier
•
•

Ga naar https://www.merletcollege.nl/over-ons/praktische-zaken/aanmelden
Klik op “aanmeldingsformulier leerjaar 1” en open deze. Meestal vraagt de
internetbrowser eerst het bestand te downloaden voordat u het kunt openen.

3. Sla het aanmeldingsformulier op een handige plek op waar u het kunt terugvinden
•
•

Geef het bestand een herkenbare naam.
Sla het op, bijvoorbeeld op je eigen computer in de map “Documenten” of op het
“Bureaublad” door in het Bestand menu Opslaan als te kiezen.

•

Let op! Sommige internet browsers openen pdf bestanden direct. Download eerst het
aanmeldingsformulier en open het vervolgens met Adobe Acrobat Reader DC omdat
anders de mogelijkheid groot is dat het ingevulde bestand niet goed wordt opgeslagen.
Zie het voorbeeld met de Chrome browser hier onder.

4. Vul het aanmeldingsformulier in
•

•

•

Het aanmeldingsformulier is aangepast zodat deze redelijk eenvoudig digitaal ingevuld
kan worden door op de invulvakken te klikken of te klikken op het kleine cirkeltje voor
de optie die je wilt selecteren.
Onderaan het formulier staat een vak voor een handtekening. In geval dat u niet
bekend bent met het plaatsen van een digitale handtekening zal dit door de school
worden gezien en zal later verzocht worden om deze alsnog te geven.
Vergeet niet het formulier na het invullen op te slaan. Eventueel kan het ook
verstandig zijn tijdens het invullen af en toe op te slaan, zeker wanneer u niet alles
bij de hand hebt om alles in één keer in te vullen.

5. Verstuur het ingevulde aanmeldingsformulier
•
•
•
•
•

•

Ga naar het programma of de webpagina die u normaal gebruikt voor het versturen
van email.
Maak een nieuw email bericht gericht aan: aanmelden@merletcollege.nl
Geef bij het onderwerp aan: aanmelden
Voeg het ingevulde aanmeldingsformulier toe als bijlage. Dat kan vaak door de knop
“Bijlagen” of “Bijlage toevoegen” te gebruiken.
Vergeet ook niet in het mailbericht uw naam en telefoonnummer te vermelden
zodat contact op kan worden genomen wanneer de school nog vragen over het
ingevulde formulier mocht hebben.
U krijgt een bevestiging wanneer het aanmeldingsformulier is ontvangen.

