
 
 

IN TE VULLEN DOOR DE SCHOOL: 

 
Aanmeldingsformulier leerjaar 2, 3 havo, 3 vwo cursus 2021-2022 
 
GEGEVENS LEERLING    (volledig en duidelijk invullen a.u.b.) 
 
Naam : …………..……………………............................  

Roepnaam : …………………………………………………..… Jongen / Meisje * 

Voornamen volledig : ……………………………..…………………………………………….……………….. 

Adres : …………………………………………………………………………………….………………… 

Postcode : …………………………….. Woonplaats: ………………..………….………………….. 

Telefoon : ………………………........ Telefoon (mobiel): ………………………………………………. 

Geboortedatum : ……………………………. Geboorteplaats: ………………………………………………. 

Geboorteland : ……………………………. Nationaliteit : ……………………………………………… 

Godsdienst : ……………………………. Asielzoeker:  ja / nee 

 

Indien niet in Nederland geboren: Woonachtig in Nederland sinds : …………………………………… 

Aantal jaren Nederlands (basis)onderwijs : ………………… jaar 

Indien de leerling niet in Nederland geboren is kopieën van de paspoorten van beide ouders inleveren. 
 
GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Leerling woont bij : ouders / vader / moeder / verzorger(s) * 

  Vader  / verzorger (1) Moeder / verzorger (2) 
Naam + voorletters : ……………………..………………… ……………………………………………… 

Adres : …………………………..…………… ……………………………………………… 

Telefoon (mobiel) : ………………………………..……… ……………………………………………… 

E-mail-adres : …………………………………..…… …………………………………………..…. 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
 
SCHOOLGEGEVENS EN BIJZONDERHEDEN 
 
Huidige school : ………………………………………………………………………………..………………  

Adres, postcode, plaats:  ……………………………………………….…………………………….….........  

Naam mentor: …………………………………. Huidige klas: ……….. 

Telefoonnummer : ………………………………………...  

Aantal jaren voortgezet onderwijs gevolgd: ……………………….. jaar 

(Verwacht) bevorderingsadvies van de school: ……………………………… 

Schoolloopbaan: …………………………………………………………………………………………………… 

 (Verwacht) profiel + keuzevak: ……………………………………………………………………………………………. 
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Datum 
aanmelding 

Verzoek 
plaatsing 

SomToday Datum 
bevestiging 

Niveau 
toelating 

Bericht van 
toelating 

Geplaatst in 
klas 

BSN- of Sofinummer 



 
Is er sprake van LEERPROBLEMEN?          ja / nee * 

Zo ja, welke? O dyslexie    O dyscalculie  

O anders:  …………………..………………….. * 

Vastgesteld door: …………………………………………….  op …………………………………. 

(datum) 
 

Is er sprake van LEERACHTERSTANDEN? ja / nee *  

Is er een LWOO-beschikking afgegeven? ja / nee *

 

Datum afgifte beschikking: ………………………………….. 
 

Is er sprake van SOCIAAL-EMOTIONELE PROBLEMATIEK? ja / nee * 

Zo ja, welke? O ADHD 

O Autistische spectrum stoornis, te weten …………………………………… 

Is er een LGF-beschikking afgegeven? ja / nee * 

Datum afgifte beschikking: ………………………………….. 

Is er ambulante begeleiding? Naam: …………………………………………….. Ja / nee * 

 

Is er sprake van GEZONDHEIDS-/LICHAMELIJKE PROBLEMEN? ja / nee * 

Zo ja, welke? ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Kopieën van een verklaring / beschikking en het onderzoeksrapport dienen te worden meegezonden. 
 
VERZOEK TOT PLAATSING 
 
Gezien het advies van de huidige school en de mogelijkheden verzoeken de ouder(s) / verzorger(s) en de 

leerling plaatsing in:  

klas: O klas 2  

niveau: O vmbo theoretische leerweg / havo O havo / atheneum (Nl)          O atheneum (Nl) 

O atheneum tweetalig O havo / atheneum tweetalig  O gymnasium tweetalig

  
 

klas: O klas 3  

niveau: O havo  

O havo tweetalig 

O atheneum (Nl)) 

O atheneum tweetalig  

O gymnasium tweetalig 
 
 
 
 
 
REDEN VAN AANMELDING 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....... 
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PLAATSING EN TOELATING 

Definitieve toelating en plaatsing vindt plaats op grond van: 

● Plaatsingsruimte in desbetreffende leerjaar 

● onderwijsresultaten tot nu toe; 

● gesprek met de leerling; 

● gesprek met de ouders/verzorgers; 

● gegevens toeleverende school; 

● te verwachten aansluiting. 
 

Inleveren bij administratie:  

Een (kopie) van identiteitsbewijs, paspoort of uittreksel bevolkingsregister 
 
 
 
 
ONDERTEKENING 

 

Door ondertekening bevestig ik / bevestigen wij 

● de gegevens op dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; 

● toestemming te verlenen voor het opvragen van informatie bij de toeleverende school en/of 

onderzoeksinstanties (genoemd onder schoolgegevens); 

● de grondslag en de doelstellingen van de school te respecteren; 

● de jaarlijkse verplichting op zich te nemen voor het voldoen van de schoolrekening voor het  

materiaal dat de leerling nodig heeft, zoals aangegeven op de schoolrekening; 

● de jaarlijkse verplichting op zich te nemen voor de extra kosten ter grootte van € 550,00 bij het volgen 

van Tweetalig Onderwijs. 
 

 

Plaats: …………………………………………… Datum:  …………………………………………….. 
 

Vader / verzorger: Moeder / verzorgster: 
 

Handtekening:  …………………………………………. ……………………………………………….. 
 

 

  

Christelijk Lyceum  Zeist, Lindenlaan 23, 3707 EP  Zeist, 030 – 6924820 

info@clz.nl / www.clz.nl 
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