AANMELDINGSFORMULIER LEERJAAR 1 / 2019-2020
Leerlingnummer

: ________________

Code medewerker

: ________________

advies BO :___________________________

AANMELDING per 1 augustus 2019 voor:
Onderwijsniveau

Aankruisen wat
van toepassing is

TTO
Ja
Nee
n.v.t. n.v.t.

gymnasium
atheneum
havo
mavo

komt van school :___________________________________________

plaats

: ___________________

leerkracht groep 8 :___________________________________________
achternaam

:____________________________________________________________________________________________________________

roepnaam

: _____________________________________________________________________________

voornamen

: _____________________________________________________________________________

adres leerling

: ______________________________________

huisnummer : _________________________________

postcode

: ______________________________________

woonplaats : _________________________________

telefoonnr.

: ______________________________________

GSM leerling : 06- _____________________________

geslacht leerling: man/vrouw (omcirkelen wat van toepassing is)
geboortedatum : ______________________________________

geboorteplaats : ______________________________

nationaliteit

bsn

: ______________________________________

: __________________________

Indien niet de Nederlands nationaliteit: verblijf in Nederland altijd / sinds ________________________________
(omcirkelen wat van toepassing is)
Woont bij? Beide ouders / vader / moeder / verzorger / voogdij-instelling
Wie oefent het ouderlijk gezag uit? Beide ouders / vader / moeder / voogdij-instelling
Gegevens omtrent de ouders of verzorgers:
1. Naam: ______________________________________________________(vader / moeder / verzorger / voogd)
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Adres (indien niet hetzelfde als dat van de leerling)
____________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer : __________________________ Mailadres

: _________________________________

Nationaliteit

: __________________________ Geboortedatum : _________________________________

Opleiding

: __________________________ Beroep

: _________________________________

2. Naam: ______________________________________________________(vader / moeder / verzorger / voogd)
Adres (indien niet hetzelfde als dat van de leerling):
____________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer : __________________________ Mailadres

: _________________________________

Nationaliteit

: __________________________ Geboortedatum : _________________________________

Opleiding

: __________________________ Beroep

: _________________________________

Zit er nu een broer of zus op het Ir. Lely Lyceum? Zo ja, in welke klas en wat is de naam
_________________________________
___________________________________________________________________________________________
Het Ir. Lely Lyceum verstuurt digitaal de post naar ouders/verzorgers. Hieronder kunt u aangeven op welk
mailadres u deze post wenst te ontvangen. Het advies is om twee e-mailadressen op te geven (mits van
toepassing) in verband met de verplichting om beide ouders (gescheiden of niet) die het gezag hebben dezelfde
informatie te geven.
E-mailadres ouder/verzorger: ____________________________________________________________________
E-mailadres ouder/verzorger: ____________________________________________________________________
* Wijzigingen in dit adres, dient u tijdig aan de administratie van de school door te geven.

De leerling meldt zich ook aan voor:
(dit is optioneel, aankruizen wat van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk, alleen onderzoek en ontwerpen is
niet te combineren met gymnasium en TTO en Beta-Design is niet te combineren met TTO)

 Sportgroep __________________________(wel extra verplichte bijdrage € 90,00)
 Tweetalig Onderwijs (TTO)____
(wel extra verplichte bijdrage € 90,00 m.i.v. tweede leerjaar)
 Onderzoek & Ontwerpen (havo/atheneum) (wel extra verplichte bijdrage € 60,00 vanaf schooljaar 2020-2021)
 Bèta Design (mavo)-------------------------------- (wel extra verplichte bijdrage € 60,00 vanaf schooljaar 2020-2021)
Onderdeel van onze toelatingsprocedure is een kennismakingsgesprek om de ondersteuningsbehoefte met u te
bespreken. Dit gesprek vindt plaats aansluitend aan de administratieve aanmelding.
Bij dit formulier vindt u een vragenformulier waarmee u kunt aangeven of u akkoord gaat dat beeldmateriaal van
de leerling door ons gebruikt wordt. Wij verzoeken u vriendelijk het vragenformulier in te vullen en te
ondertekenen en het ingevulde en ondertekende vragenformulier tezamen met aanmeldingsformulier in te
leveren. Voorts hebben wij onze privacyverklaring in het kader van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) bijgevoegd. Ons privacyreglement vindt u op onze website www.lelylyceum.nl
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Ondergetekende geeft hierbij aan het Ir. Lely Lyceum toestemming tot verwerking van de bovenstaande
persoonsgegevens in het kader van de toelatingsprocedure en - na toelating van de aangemelde aspirantleerling – de organisatie van het onderwijs, alsmede voor het opnemen daarvan in de administratie van de
school.
Ondergetekende verklaart zich tevens akkoord met het feit dat:
a. de ouder(s) / verzorger(s) zich actief zullen inzetten voor een succesvolle loopbaan op het Ir. Lely Lyceum
voor hun kind (door aanwezig te zijn op oudergesprekken, ouderavonden, etc.)
b. dit formulier naar waarheid is ingevuld.
Amsterdam, d.d. ________________

Handtekening ouder/verzorger :________________________________

De aanmelding is pas geldig na inlevering van het aanmeldingsformulier met het advies van de basisschool,
inclusief de ingevulde en ondertekende voorkeurslijst. Definitieve inschrijving kan pas plaatsvinden indien een
kopie van een geldig ID-bewijs van de leerling ingeleverd is (en bij voorkeur ook een kopie van een geldig IDbewijs van de ouder/verzorger) of een uittreksel uit het bevolkingsregister, indien er geen geldig ID-bewijs van de
leerling voor handen is.
Wij verwijzen hiervoor in het kader van de privacy ook naar de Kopie ID app van de rijksoverheid. Daar kunt u de
pasfoto en het BSN mee onzichtbaar maken, indien u dit wenst. Dit beperkt de vastlegging van (bijzondere)
persoonsgegevens.
Ruimte voor eventuele opmerkingen ouders/verzorgers:

Waarom heeft u met uw kind gekozen voor het Ir. Lely Lyceum (meerdere antwoorden mogelijk):
o

Familie op school

o

Advies van de basisschool

o

Dicht in de buurt

o

Voorlichtingsavonden / open dag

o

Masterclass

o

Sfeer op school

o

Goede resultaten school

o

Aanbod sportgroep

o

Aanbod onderzoek & ontwerpen

o

Anders, namelijk _______________________________________________________________________

De vrijwillige ouderbijdrage voor het eerste leerjaar bedraagt voor:
Algemeen
 Kennismakingsdagen
: € 110,00
 Vrijwillige ouderbijdrage
: € 77,00*
(o.a. deelname buitenschoolse activiteiten, projecten, schoolfeesten)
(*voor elke tweede of meer actieve leerling is de bijdrage voor de leermiddelen € 66,00 per leerling).
 Gymshirt
: € 10,00
 Excursies vervoerskosten
: € 17,40
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Optioneel (verplichte bijdrage)
 Bijdrage deelname sportgroep
e
 Bijdrage TTO (vanaf 2 leerjaar)
(met ingang van schooljaar 2020-2021 wordt dit € 60,00 per leerjaar)
 Bijdrage Onderzoek en ontwerpen (met ingang van schooljaar 2020-2021)
 Bijdrage Bèta Design (met ingang van schooljaar 2020-2021)

: € 90,00
: € 90,00*
: € 60,00
: € 60,00

Ouderbijdrage schoolreizen hogere leerjaren (ter indicatie de huidige bedragen voor de reeds op school zittende
leerlingen, deze bedragen worden binnenkort geïndiceerd en in hoogte aangepast).
 Schoolreis buitenland vmbo
€ 250,00 leerjaar 3
 Schoolreis buitenland havo
€ 280,00 leerjaar 4
 Schoolreis buitenland vwo
€ 450,00 leerjaar 5
 TTO:
e
- deelname TTO-klas
€ 90,00 per leerjaar (met ingang van 2 leerjaar)
- deelname taalreis naar buitenland
€ 350,00 (eenmalig)
Desgewenst kan er (geheel vrijwillig) jaarlijks gespaard worden voor de meerdaagse buitenlandse schoolreizen.
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