
 

 

Aanmeldingsformulier 

nieuwe leerling 

schooljaar 2020-2021 
 

Locatie  

Leiderdorp 

 

 

Toelating wordt verzocht voor klas:                         Afdeling:                                    m.i.v.:          

 
 

Gegevens leerling 

Achternaam: 

Geboortedatum: Geboorteplaats:  

Roepnaam: Geslacht:   □ man     □ vrouw 

Voornamen voluit:  

Geboorteland:  Godsdienst: 

Nationaliteit: 

Postcode: Woonplaats: 

Straat en huisnummer: 

Burgerservicenr. (BSN): 

Woont bij:   □ beide ouders   □ vader   □ moeder   □ verzorger(s)   □ voogd(en) 

 
 

Gegevens laatst bezochte school 

Laatst bezochte school: Plaats: 

Laatst compleet doorlopen klas: Afdeling: 

Volgt thans klas: Afdeling: 

 

Gegevens vader/verzorger/voogd* 

Achternaam + voorletters: Bankrekening: 

Nationaliteit: Geboorteland: 

Tel. privé: Tel. werk/mobiel: 

 

Gegevens moeder/verzorgster/voogd* 

Achternaam + voorletters: Bankrekening: 

Nationaliteit: Geboorteland: 

Tel. privé: Tel. werk/mobiel: 

 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Op welk e-mailadres mag de school u post per e-mail sturen (bijvoorbeeld ouderbrieven en 
nieuwsbrieven)? 

E-mailadres (duidelijk schrijven):  

 

 

 



  

Alleen invullen als u ook post wilt ontvangen op een ander adres dan dat van de leerling 

Vader/moeder/verzorger(s)/voogd(en)*: 

Postcode: 

Straat en huisnummer: Woonplaats: 

E-mailadres (duidelijk schrijven): 

 

Overige gegevens 

 
Naam huisarts: Tel.: 

 

Extra aandacht voor leer- en ontwikkelingsproblematiek nodig:      □  ja      □   nee 

namelijk (bijvoorbeeld: dyslexie, AD(H)D, een vorm van autisme):                                diagnose gesteld:  

___________________________________________________________________       □  ja      □   nee 

___________________________________________________________________       □  ja      □   nee 

 

 

Medische bijzonderheden: 

 
 
Ondertekening 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor uitwisseling van studievorderingsgegevens van de 
vorige school aan het Visser ’t Hooft Lyceum, gaat u akkoord met de regelgeving zoals verwoord in de schoolgids van 
het Visser ’t Hooft Lyceum en verklaart u in te stemmen met onderstaande afspraken en voorwaarden: 
 

• Van leerlingen van het Visser ’t Hooft Lyceum wordt verwacht dat zij deelnemen aan alle lessen en activiteiten 
die volgens het rooster en/of de jaarplanning worden aangeboden. 

• Op het schoolterrein is het bij zich dragen van de schoolpas verplicht. 
• De schoolleiding is bevoegd kluisjes te openen en de inhoud van tassen te controleren. 

 
 
 
 
______________________________________________ ______________________________________________ 
Plaats en datum      Handtekening vader/moeder/verzorger(s)/voogd(en)* 

 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Belangrijk:  
 
Om de inschrijving af te ronden, heeft de school nog één document nodig. Wij verzoeken u deze bij voorkeur tegelijk 
in te leveren met het inschrijfformulier:  
1. een kopie van het paspoort of de Europese identiteitskaart van de leerling.  

Het gaat met name om de juiste schrijfwijze van de (voor-)namen, de geboortedatum en de geboortegemeente. 
Dit document is onder meer nodig voor de Dienst Uitvoering Onderwijs en voor de uitreiking van het diploma. 
Wanneer u dit document op dit moment niet hebt, wilt u het dan zo spoedig mogelijk nasturen?  

 
Dit formulier na volledige invulling verzenden naar:   Visser ‘t Hooft Lyceum, locatie Leiderdorp 

t.a.v. de administratie  
Muzenlaan 155 
2353 KD Leiderdorp 
 

Voor vragen over de inschrijving kunt u contact opnemen met de administratie van de school: 071 - 589 04 88 / 
info@lp.vhl.nl. 
 


