
 

Aanmeldingsformulier 

hoger schooljaar 

schooljaar 2023-2024 

 

Locatie  

Leiderdorp 

 

Retourneren naar Muzenlaan 155, 2353 KD Leiderdorp 

 

Toelating wordt verzocht voor leerjaar: 2/3/4* Niveau: mavo*/havo/vwo 

 

*Leerjaar 4 alleen voor mavo leerlingen 

*=vmbo-theoretisch 
 
 

 

Gegevens leerling 

Achternaam: 

Geboortedatum: Geboorteplaats:  

Roepnaam: 

Voornamen voluit:  

Geboorteland:  Geslacht:  □ Jongen   □ Meisje   □ X   

Nationaliteit: 

Postcode: Woonplaats: 

Straat en huisnummer: 

Burgerservicenr. (BSN): 

Gezinssamenstelling:  □ tweeoudergezin  □ éénoudergezin  □ co-ouderschap  □ anders: 

 
 

Gegevens laatst bezochte school 

Huidige school: Plaats: 

Klas: Niveau: 

Mentor: Telefoon: 

 

 

Gegevens ouder 1: 

Achternaam + voorletters: IBAN: 

Relatie tot het kind: Email: 

Tel. privé: Tel. mobiel: 

Adres gelijk aan de leerling: ja/nee  

 

 

Gegevens ouder 2: 

Achternaam + voorletters: IBAN: 

Relatie tot het kind: Email: 

Tel. privé: Tel. mobiel: 

Adres gelijk aan de leerling: ja/nee  

 
 

 



 

 

Aanvullend adres: (indien niet gelijk aan het adres van de leerling) 

Naam ouder: 

Postcode: 

Straat en huisnummer: Woonplaats: 

 

 

Overige gegevens 

 
Naam huisarts: Tel.: 

 

 

Extra faciliteiten nodig in verband met Passend Onderwijs: 

□ nee   □  ja, namelijk: (bijvoorbeeld: dyslexie, AD(H)D, een vorm van autisme)                              

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

___________________________________________________________________       □  ja      □   nee 

___________________________________________________________________       □  ja      □   nee 

 

Verklaring(en) bijvoegen of mailen naar info@lp.vhl.nl 

 

Medische bijzonderheden: 

 

 

 
 
 
Ondertekening 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming voor uitwisseling van studievorderingsgegevens van de 
basisschool 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:  

 
Instromen tijdens het schooljaar kan alleen in uiterste gevallen en in overleg met de schoolleiding. 
 
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: 071-5890488 of 
info@lp.vhl.nl. 
 
 

mailto:info@lp.vhl.nl

