Code
medewerker:
Leerlingnummer:

AANMELDINGSFORMULIER ZIJ-INSTROOM / 2020-2021

AANMELDING per __________________ voor afdeling:___________________________ Leerjaar

: ________

komt van school : __________________________________ plaats: ______________________ _____________
laatst doorlopen leerjaar: ___________________________

afdeling: __________________________________

1.

Gegevens leerling

Achternaam

:___________________________________ Roepnaam: ___________________________________________

Voornamen

: _____________________________________________________________________________

Adres leerling

: _____________________________________

Woonplaats

: _____________________________________

E-mailadres

:_________________________ ____________

Mobiel leerling : _____________________________________

Postcode : ___________________________________

Tel.nummer thuis: ____________________________

Geslacht leerling: man/vrouw (omcirkelen wat van toepassing is)
Geboortedatum : _____________________________________

Geboorteplaats : ____________________________

Nationaliteit

BSN

: _____________________________________

: __________________________

Indien niet de Nederlands nationaliteit: verblijf in Nederland altijd / sinds ________________________________
(uittreksel GBA of COA-verklaring noodzakelijk)
(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

2.

Gegevens ouders en/of verzorgers:

1. Naam: ______________________________________________________(vader / moeder / verzorger / voogd)
Adres (indien niet hetzelfde als dat van de leerling)
____________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer : __________________________ E-mailadres

: ________________________________

Nationaliteit

: __________________________ Geboortedatum : _________________________________

Opleiding

: __________________________ Beroep

: _________________________________

2. Naam: ______________________________________________________(vader / moeder / verzorger / voogd)
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Adres (indien niet hetzelfde als dat van de leerling):
____________________________________________________________________________________________
Telefoonnummer : __________________________ E-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.
Indien er wijzigingen zijn in deze adressen, wilt u dit dan s.v.p. tijdig schriftelijk aan de leerlingenadministratie
door geven via een e-mail aan lla@lelylyceum.nl.

3.

De leerling meldt zich ook aan voor:

(dit is optioneel, aankruisen wat van toepassing is, meerdere keuzes mogelijk, alleen Technasium is niet te
combineren met gymnasium en TTO)

 Sportgroep __________________________________
 Tweetalig Onderwijs (TTO) ________________________
 Technasium (mavo/havo/atheneum) ________________

(extra verplichte bijdrage € 90,00 per leerjaar)
(extra verplichte bijdrage € 60,00 per leerjaar)
(extra verplichte bijdrage € 60,00 per leerjaar)

AVG (Wet op privacy)
Ons privacyreglement vindt u op onze website www.lelylyceum.nl. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u
een uitnodiging om in ons leerlingenadministratiesysteem Magister aan te geven wat hierin de wensen zijn.

4. Reden keuze Ir. Lely Lyceum
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

Voorlichtingsmomenten / groep 8 introductiedag / Open Avond / Open Dag

o

Masterclass

o

Sfeer op school

o

Goede resultaten school

o

Aanbod sportgroep

o

Aanbod TTO

o

Aanbod Technasium

o

Anders, namelijk _______________________________________________________________________
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5. Ondertekening verklaring
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 : ________________________________
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