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Aanmeldingsformulier voor de brugklas 2021-2022 
 
Ondergetekende verzoekt om toelating van zijn/haar zoon/dochter 

..............................................................................................................................................................(naam leerling) 

tot de brugklas van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Verwacht niveau: 

◘   Havo-Atheneum ◘   Atheneum tto ◘    Gymnasium tto         (verwacht niveau aankruisen) 

  

GEGEVENS  LEERLING 
 
Achternaam …………….………………………………………………………………………………………………................................................. 

Voornamen (voluit) ……………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Roepnaam ...................................................................................................................................  geslacht ………. M/V 

Burgerservicenummer* …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres ............................................................................................................................................................................ 

Postcode ........................................................  woonplaats:……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer thuis …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiele telefoonnummer leerling ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum (dd/mm/jj)  ................................... geboorteplaats ...............................................………………… 

Geboorteland ………………………………………………………. nationaliteit  …………………………………………………………………… 

Heeft uw kind in het buitenland gewoond? ………………………………………………………………………………………………… JA/NEE 

Zo ja, van     . .-. .-. . . . (datum)  tot   . .-. .- . . . . (datum) 

Wat is thuis de  voertaal met uw kind  ◘ Nederlands  ◘ Anders, zo ja welke taal ………………………………….. 

Is er al een broer of zus aanwezig op het Rijnlands Lyceum Wassenaar ……………………………………………………… JA/NEE 

Zo ja, naam/namen ……………………………………………………………………………………………………………………............................... 

 
GEGEVENS BETREFFENDE DE OUDER(S)   (Conform Regeling Adm. Leerlinggegevens OC&W nr. 29) 
 
Naam en voorletters vader…………..………………………………............................................................................................. 

Geboorteland en nationaliteit  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel telefoonnummer ……………………………………………………….   telefoonnummer werk ………………………………………… 

E-mailadres.................................................................................................................................................................... 

Naam en voorletters moeder ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboorteland en nationaliteit  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobiel telefoonnummer …………………………………………………………..  telefoonnummer werk ….…………………………………..  

E-mailadres .................................................................................................................................................................. 

Alleen invullen als adres afwijkt van het adres van de leerling: 

Adres vader ....................................................................................................................................…….......................... 

Postcode/plaats/telefoon………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Adres moeder …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode/plaats/telefoon ......................................................................................................................…….................. 

Indien leerling niet bij vader/moeder woont: 

Naam verzorg(st)er/voogd(es)  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
BEREIKBAARHEID 
 
Urgente situaties ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Huisarts  ……………………………………………………………. naam  ………………………………………………………………………………………… 
 
Anders, nl  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
GEGEVENS SCHOOL VAN HERKOMST 
 
Van welke basisschool komt de leerling  

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

Plaats  ……………………………… postcode  ………………… naam directeur/leerkracht groep 8  ………………………………………… 

Schooladvies (indien bekend): ……………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

Heeft uw zoon/dochter nog andere basisscholen bezocht? Zo ja, welke (s.v.p. naam en plaats van de basisschool) 

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

in groep(en)   ………………………………………………………………………….................................................................................... 

Indien in het buitenland schoolgaand geweest: 

Naam school/scholen   …………………………………………………………………………................................................................... 

Adres/plaats/land/(telefoonnummer) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Indien de leerling voorafgaand aan de aanmelding in het buitenland onderwijs heeft genoten graag een kopie van 
het laatste rapport  toesturen) 
 
ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 
 
Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanmelding is inzicht in het onderwijskundig rapport over de 
leerling van de basisschool. De VO-school heeft toegang tot het onderwijskundig rapport d.m.v. de 
aanmeldingscode op het adviesblad dat u door de basisschool wordt verstrekt. Het adviesblad dienen wij dan ook 
z.s.m. van u te ontvangen. 
 
MEDEDELINGEN BETREFFENDE PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN  
 
Bijzondere gezinsomstandigheden waarvan u vindt dat de school op de hoogte moet zijn 

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

Bijzonderheden betreffende de gezondheid van de leerling 

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

Is uw zoon/dochter getest, zo ja, wanneer en door wie              JA/NEE 

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

Behoeft uw kind extra ondersteuning i.v.m. leerbelemmeringen (bijvoorbeeld ADD, ADHD, asperger,       JA/NEE 
dyslexie), zo ja, s.v.p. kopie verklaring toevoegen. 



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

Is voor uw zoon/dochter een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld in het basisonderwijs?        JA/NEE 

Zo ja, vanaf welke datum ………………………………………………………………………………… (svp kopie van het OPP toevoegen) 

 
PROGRAMMA EN INRICHTING VAN HET ONDERWIJS 
 
Met de aanmelding geeft ondergetekende aan de grondbeginselen en de uitgangspunten voor het  onderwijs, 
programma en inrichting, zoals het Rijnlands Lyceum deze heeft gepubliceerd in de Schoolgids en op de website 
te accepteren. 
 
SCHOOLPUBLICATIES EN PRIVACY 

 
Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal 
beschreven in het ‘Protocol Beeldmateriaal RLW’.  
 
De ouder/verzorger geeft de school toestemming voor het gebruik van beelden conform dit protocol.** 
 
Ja  □ Nee □ 
 

 
OUDERBIJDRAGE 
 
Ondergetekende heeft kennis genomen van de bepalingen omtrent de ouderbijdrage en het tto-schoolgeld*** 
van het Rijnlands Lyceum Wassenaar en gaat wel/niet akkoord met de daaruit voortvloeiende verplichtingen. (De 
ouder/verzorger die het aanmeldingsformulier ondertekent, ontvangt de facturen via haar/zijn e-mailadres.)  
 
 
 
Naam    __________________________________________________ 
 
datum   __________________________________________________ 
    
plaats   __________________________________________________ 
 
handtekening  __________________________________________________ 
 
 
 
 
* graag kopie ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart) of registratie (belastingdienst) Burger 
  Service Nummer toesturen 
 
**  verplicht aankruisen 
 
*** zie website of schoolgids 
 
 
 

file://///int.rijnlandslyceum.nl/data/RLW/admin/2020-2021/aanmeldingen%202021-2022/aanmeldingsformulieren/Protocol%20gebruik%20beeldmateriaal%20RLW.pdf

