
 

DAT VERDIEN JE

JE
verdienT

EEN
GEWELDIGE 
SCHOOL
TIJD

Aanmeldingsformulier 2019-2020 
Gegevens van de leerling 

Roepnaam leerling: Geslacht:  M  V  

Officiële voornamen:

Voorletters: 

Achternaam:  Tussenvoegsel: 

Adres:  Nr.: 

Postcode:  Woonplaats: 

Telefoonnummer (thuis):  Mobiel:  Geheim   

Postadres gelijk aan woonadres:   Ja   Nee  

Indien nee, postadres: 

Geboortedatum:   Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:  Nederlandse    Anders, namelijk*  2e Nationaliteit:

*Indien anders, dan ook graag de volgende regel invullen:

Datum in Nederland:  Onderwijs in Nederlands sinds:

BSN nummer: 

Woonsituatie:   Bij ouders   Alleen moeder   Alleen vader   Co-ouderschap

    Verzorger    Voogd(en)  Anders:  

Huidige school:  Adres:  Naam leerkracht: 

www.hetstedelijk.nl

Aanmeldingsformulier 2021-2022 Zij-instroom

Mobiel leerling:
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Gegevens 1e ouder/verzorger: vader / moeder / voogd / verzorger 

Voorletters: 

Tussenvoegsel: 

Achternaam: 

Adres:  Nr.: 

Postcode:  Woonplaats: 

Aanhef:  Dhr.    Mevr.  

Telefoonnummer (thuis):    Geheim   

Telefoon mobiel: 

Telefoon werk: 

Email (privé): 

Ouderlijk gezag:  Ja   Nee  

Gegevens 2e ouder/verzorger: vader / moeder / voogd / verzorger

Voorletters: 

Tussenvoegsel: 

Achternaam: 

Indien afwijkend van 1e ouder/verzorger:

Adres:  Nr.: 

Postcode:  Woonplaats: 

Aanhef:  Dhr.    Mevr.  

Telefoonnummer (thuis):    Geheim   

Telefoon mobiel: 

Telefoon werk: 

Email (privé): 

Ouderlijk gezag:  Ja   Nee  

Gegevens 1e ouder/verzorger: vader / moeder / voogd / verzorger  (doorhalen wat niet van toepassing is)

Gegevens 2e ouder/verzorger: vader / moeder / voogd / verzorger  (doorhalen wat niet van toepassing is)



Vul hier de Schoolkeuze in
Advies basisschool   Niveau

	Vakschool Het Diekman   	Schakelklas 	Praktijkonderwijs

	Het Stedelijk Vakcollege  	VMBO Basisberoepsgericht  	VMBO Kaderberoepsgericht 

	De Stedelijke Mavo  	MAVO  	HAVO (onderbouw)

	Innova  	MAVO  	HAVO (onderbouw)

	College Zuid  	MAVO  	HAVO  	Atheneum

	Kottenpark  	HAVO  	Atheneum  	Gymnasium

Aanmelding voor leerjaar  	1     	2     	3     	4     	5     	6

Leerling meldt zich extra aan voor onderstaande bijzondere vorm van onderwijs 

Let op: Leerlingen kunnen zich slechts voor één bijzondere vorm van onderwijs (zie hieronder) aanmelden. 

Voor deze bijzondere vormen van onderwijs geldt een ouderbijdrage.

Kottenpark:   College Zuid:  Innova***: 

	Kunstklas Vooropleiding Theaterdans*   	Tweetalig Onderwijs (TTO)*  	Kunstklas vooropleiding Theaterdans

	Kunstklas Theater*    	Sportstroom  	Kunstklas Theater

	Kunstklas Beeldende Vormgeving*     Sporttalent:                                        * 

	Kunstklas Muziekstroom*    	Topsport Talent ** 

	Wetenschap  | Design | Techniek | klas*

* Voor deze onderdelen geldt plaatsing  ** Plaatsing met NOC*NSF-status  ***  Je volgt deze lessen 

alleen na selectie minimaal belofte hiervoor op Kottenpark

Heeft uw zoon/dochter specifieke (extra) ondersteuning nodig? 

	Ja  	Nee  

Zo ja, welke?

Zijn er medische bijzonderheden waarvan wij als school op de hoogte moeten zijn? 

	Ja  	Nee  

Zo ja: welke?  
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Keuze locatie

Advies school van herkomst  Praktijkonderwijs     VMBO basisberoepsgericht      VMBO Kaderberoepsgericht

  MAVO    HAVO     Atheneum    Gymnasium

Let op: Leerlingen worden geplaatst op advies van de school. 

Let op: Leerlingen kunnen zich slechts voor één bijzondere vorm van onderwijs (zie hieronder) aanmelden.
Voor deze bijzondere vormen van onderwijs geldt een ouderbijdrage.

Aanmelding voor leerjaar  1          2          3          4          5          6

Niveau

Keuze locatie

Profielkeuze

Vul hier de Schoolkeuze in
Advies basisschool   Niveau
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	Het Stedelijk Vakcollege  	VMBO Basisberoepsgericht  	VMBO Kaderberoepsgericht 

	De Stedelijke Mavo  	MAVO  	HAVO (onderbouw)

	Innova  	MAVO  	HAVO (onderbouw)

	College Zuid  	MAVO  	HAVO  	Atheneum
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Aanmelding voor leerjaar  	1     	2     	3     	4     	5     	6

Leerling meldt zich extra aan voor onderstaande bijzondere vorm van onderwijs 

Let op: Leerlingen kunnen zich slechts voor één bijzondere vorm van onderwijs (zie hieronder) aanmelden. 

Voor deze bijzondere vormen van onderwijs geldt een ouderbijdrage.

Kottenpark:   College Zuid:  Innova***: 

	Kunstklas Vooropleiding Theaterdans*   	Tweetalig Onderwijs (TTO)*  	Kunstklas vooropleiding Theaterdans

	Kunstklas Theater*    	Sportstroom  	Kunstklas Theater

	Kunstklas Beeldende Vormgeving*     Sporttalent:                                        * 

	Kunstklas Muziekstroom*    	Topsport Talent ** 

	Wetenschap  | Design | Techniek | klas*

* Voor deze onderdelen geldt plaatsing  ** Plaatsing met NOC*NSF-status  ***  Je volgt deze lessen 

alleen na selectie minimaal belofte hiervoor op Kottenpark

Heeft uw zoon/dochter specifieke (extra) ondersteuning nodig? 

	Ja  	Nee  

Zo ja, welke?

Zijn er medische bijzonderheden waarvan wij als school op de hoogte moeten zijn? 

	Ja  	Nee  

Zo ja: welke?  

Zie verder aparte bijlage.
In te vullen voor leerlingen vanaf 2 VMBO Basisberoepsgericht, 
2 VMBO Kaderberoepsgericht, 3 MAVO, 4 HAVO en 4 VWO: 
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alleen na selectie minimaal belofte hiervoor op Kottenpark

Heeft uw zoon/dochter specifieke (extra) ondersteuning nodig? 
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Dans* Kunstklas Vooropleiding Dans*

***  Je volgt hiervoor lessen op  
Kottenpark.

*

*  Voor deze onderdelen geldt plaatsing 
alleen na selectie

Topsport Talent **

Innova***:

**     Plaatsing met NOC NSF status  
minimale belofte
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Toestemming gebruik beeldmateriaal

Ondergetekende geeft  	wel  	geen  toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) door Stichting Het Stedelijk Lyceum op 

de website, voor intern gebruik, in de nieuwsbrief, voor promotiemateriaal en/of social media.

Aanvullende opmerkingen

Leerlingen en ouders verklaren verder zich te houden aan de regels, bepalingen en financiële bijdragen, zoals jaarlijks vermeld in de schoolgids en  

geven tevens toestemming om in het kader van kwaliteitsbeleid gegevens op te vragen van de toeleverende basisschool en deze  jaarlijks op de hoogte  

te houden van de vorderingen van deze leerling. 

Datum:  

Handtekening 1e ouder/verzorger Handtekening 2e ouder/verzorger

Dit volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met uw zoon/dochter inleveren op 13 en 14 maart 2019 op de locatie waar u uw kind  

voor aanmeldt. 

In te vullen door medewerker van Het Stedelijk Lyceum tijdens aanmeldingsavond

Leerling heeft zich gelegitimeerd met   	Paspoort   	ID-kaart

Zo ja, komt BSN nummer overeen met ingevulde nummer onder kopje Gegevens van de leerling?  	Ja 

www.hetstedelijk.nl

Toestemming uitwisseling gegevens
Door het ondertekenen van dit formulier geven leerling en ouders toestemming om in het kader van kwaliteitsbeleid gegevens op te vragen van de toele-

verende basisschool en deze jaarlijks op de hoogte te houden van de vorderingen van deze leerling.

 Leerling en ouders/verzorgers geven toestemming voor het overdragen van het dossier van de school van herkomst.

10 en 11 maart 2020

Aanvullende opmerkingen

Toestemming overdracht dossier
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