
 

AANMELDINGSFORMULIER  
 
KEUZE 
havo       vwo 
 havo 2       vwo 2 
 havo 3       vwo 3 
 havo 4       vwo 4 
 havo 5       vwo 5 
        vwo 6 
 
 
LEERLING: 
Roepnaam:_________________________________________    Geslacht:   M / V / X         
Tussenvoegsel (voluit): ______________________   Achternaam: __________________________________ 
Voornamen (voluit): _____________________________________________________________________ 
Burgerservicenummer: ________________________________ 
Geboortedatum:______/_______/________ Geboorteplaats:____________________________  Geboorteland:________________________ 
Nationaliteit:_______________________________ 
Indien niet geboren in Nederland, datum in Nederland: _________________________________ 
 
Straat:________________________________ Huisnr.:______  Postcode:___________________Plaats:___________________________ 
Tel.nr. thuis:__________/_____________________   
Mobiel nr. leerling:___________________________ 
E-mailadres leerling:_______________________________________________ 
 
GEZINSSAMENSTELLING: (aankruisen wat van toepassing is)  
 2-oudergezin        1- oudergezin     
Indien 1-oudergezin:     co-ouderschap  gescheiden, datum: _______________________ 
Het gezag berust bij:        beide ouders    vader   moeder  
 pleeggezin     Is een gezinsvoogd betrokken?   Nee   Ja, naam: __________________________ 
 vader/moeder overleden, datum: _________________  
 
GEGEVENS OUDER(S)/VERZORGER(S): 
Indien het adres van één van de ouders afwijkt van het adres van de leerling, gelieve gegevens van beide ouders in te 
vullen. Anders volstaat het invullen van kolom ouder/verzorger 1. 
 Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2 
Achternaam en voorletters   
Adres   
Postcode en woonplaats   
Telefoonnummer thuis   
Bereikbaarheid onder schooltijd: 
(gelieve telefoonnummers van beide 
ouder(s)/verzorger(s) op te geven!) 
Eventueel derde persoon: 

Mobiel 
 
Werk: 
 

Mobiel: 
 
Werk: 

E-mailadres    

Factuuradres (alleen in te vullen 
indien leerling bij één ouder/ 
verzorger woont). In principe worden 
facturen naar ouder 1 gestuurd. 
Indien het ouder 2 moet zijn, graag 
aangeven 

  

  
 
 
 



 
 

Z.O.Z 
VOOROPLEIDING LEERLING: 
 
Naam huidige school: ______________________________________afd. havo/vwo, klas ________ 
 
Straat:________________________________ Huisnr.:______  Postcode:___________________Plaats:___________________________ 
 
Naam contactpersoon:_________________________ 
 
Eerder gedoubleerd?  J / N  Zo ja, klas:________________ 
 
Broer(s)/zus(sen) op het Van Maerlantlyceum: J / N Zo ja, naam en klas: 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OPMERKINGEN (t.a.v. plaats in de klas, gezondheid, deelname l.o., etc): 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
t.b.v. ORTHOPEDAGOOG: 
Heeft jouw kind een LGF-indicatie?    Nee   Ja, cluster ____________________________________ (svp hiervan kopie inleveren) 
Heeft jouw kind een diagnose?    Nee   Ja, namelijk___________________________________ 
Heeft jouw kind een specifieke  
ondersteuningsbehoefte?    Nee   Ja, gericht op ___________________________________  
 
 
 
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld:  Datum: _______/________/___________ 
 
 
_______________________________________ (handtekening ouder)             
 
 

 
VOOR ONZE SCHOOL 
 
Ingeschreven door:___________________________________ Datum:______________________ 
 
Beslissing toelatingscommissie:  
 
Toegelaten (+) : _____________________   
 
Afgewezen  (-) : _____________________ 


