
  
  

Lyceum Ypenburg – instroom klas 2 t/m 6 – schooljaar 2023-2024 
 

  
Gegevens van de leerling 

 

   

Achternaam ………………………………………………………………………………….……………………………………..…..  man/vrouw  

Voornaam / voornamen …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Roepnaam ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Adres leerling ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Telefoonnummers leerling Thuis  ……………………………………………………………Mobiel  ………………………………………………………………   

Geboorteplaats- en datum 
 

Datum in Nederland komen wonen1 
(invullen indien niet geboren in Nederland) 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Burgerservicenummer (BSN) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Broer/zus op Lyceum Ypenburg Naam ……………………………………………………………Klas  ……….…………………………………………………………  

De leerling woont bij 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 

Beide ouders    /    ouder/verzorger 1    / ouder/verzorger 2    /     anders ……………..……………………  

   

 Ouder / verzorger 1    
(eerste contactpersoon / debiteur)                                  

Ouder / verzorger 2  

Achternaam en voorletter(s) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  

Relatie tot de leerling vader / moeder/ verzorger / ………………………… vader / moeder/ verzorger / ………………………  

Adres 
(alleen invullen indien anders dan bij 
leerling) 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  

Postcode en woonplaats 

(alleen invullen indien anders dan bij 

leerling) 

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  

Telefoon thuis ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  

Telefoon mobiel ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  

Telefoon werk ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  

E-mailadres ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………  
(Informatie en facturen worden per e-mail verstuurd. Per woonadres kunnen wij slechts één e-mailadres invoeren)  

    

Huidige VO-school ……………………………………………………………………… Plaats …..………………………………………………………  

Afdelingsleider ……………………………………………………………………… Mentor ………………………………………………..………  

Gedoubleerd op het V.O. ja / nee ……………………………………………….………… Zo ja in klas …………………………………………....……  

Doorlopen basisschool ……………………………………………………………………… Plaats …….……………………………………………………  

Advies basisschool ………………………………………………………………………   

Gemaakte toets CITO / NIO / Drempel / anders ……………………… Score …….……………….……………………………………  

    

 
1 Voor leerlingen die niet in Nederland geboren zijn vragen wij u om de datum in te vullen waarop de leerling in Nederland is komen wonen.  
    Dit is voor ons belangrijk om te weten i.v.m. bekostiging en heeft geen invloed op het wel of niet plaatsen van de leerling. 



Aanmelding voor klas (omcirkelen) 

Leerjaar        2     3     4      5      6 gymnasium      atheneum        havo       mavo                  

Vak- en profielkeuze (omcirkelen)    

vwo    

3 gymnasium Tekenen / handvaardigheid en Latijn / Grieks   

3 atheneum Tekenen / handvaardigheid   

4 gymnasium CM / EM / NG / NT en Latijn / Grieks   

4 atheneum CM / EM / NG / NT   

5 en 6 gymnasium CM / EM / NG / NT en Latijn / Grieks   

5 en 6 atheneum CM / EM / NG / NT   

    

havo    

3 havo Tekenen / handvaardigheid   

4 en 5 havo CM / EM / NG / NT   

    

mavo    

3 mavo Frans  /  Duits /  economie  (kies er 2 van de 3)  en tekenen / handvaardigheid  

4 mavo ZW / EC / LB / TE   

 

Bijzonderheden waarmee tijdens het onderwijs rekening gehouden moet worden, bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, extra ondersteuning 
Samenwerkingsverband, medicijnen, allergieën. In geval van dyslexie/dyscalculie dient er een officiële verklaring ingeleverd te worden.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u aan akkoord te gaan met de deelname van uw zoon/dochter aan de activiteiten die de 
school voor de leerlingen organiseert binnen het onderwijsprogramma.  

 Handtekening vader    Handtekening moeder 

  
 
………………………………    ……………………………… 

 Naar waarheid ingevuld op (datum)    ……………………………… 

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie. De leerlingenadministratie voldoet aan de  
bepalingen van de Wet Registratie Persoonsgegevens. 

Bijzonderheden 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Privacy-bepalingen 
 
De school moet bepaalde gegevens van leerlingen verstrekken aan bevoegde instanties (b.v. gemeente, rijksoverheid). 
N.a.w.-gegevens en e-mailadres worden, voor éénmalig gebruik, verstrekt aan de schoolfotograaf. Op school worden geregeld 
foto- en filmopnamen gemaakt voor allerlei doeleinden. Wanneer u bezwaar heeft tegen het verstrekken van het e-mailadres 
of het publiceren van foto’s of films van uw zoon/dochter, dan kunt u dit hierboven bij bijzonderheden aangeven. 

Na het definitieve besluit tot toelating van uw zoon/dochter, publiceert de school gedurende drie weken de lijst met namen van de toegelaten  
leerlingen op de website (zie “Tijdpad aanmelding en plaatsing” op onze website). Wanneer u daartegen bezwaar heeft, verzoeken wij u dit  
hierboven bij bijzonderheden aan te geven. 


