
Aanmeldingsformulier 
brugklas  

schooljaar 2020-2021 

 

 
Locatie 

Rijnsburg 
Noordeinde 24 

2231 LK RIJNSBURG 
 

 

inleveren uiterlijk 19 maart 2021 
 

 

Gegevens leerling 

Achternaam: 

Roepnaam: Geslacht:   □ man     □ vrouw 

Voornamen voluit:  

Geboortedatum: Geboorteplaats:  

Geboorteland:  

Nationaliteit: 

Postcode: Woonplaats: 

Straat en huisnummer: 

Burgerservicenummer (BSN):  

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

 
  Het opleidingsniveau zoals vermeld op het adviesblad van de basisschool: 

   

□ vmbo-t / havo 

□ havo / vwo 

 

 

 

 
 

Gegevens basisschool 

Huidige basisschool: Plaats: 

Gegevens ouder 1 vader/verzorger/voogd*  

Achternaam + voorletters: IBAN: 

Nationaliteit: Geboorteland: 

Tel. privé: Tel. werk/mobiel: 

E-mailadres (duidelijk schrijven svp):  

 

Ouder 2 moeder/verzorgster/voogd* 

Achternaam + voorletters: IBAN: 

Nationaliteit: Geboorteland: 

Tel. privé: Tel. werk/mobiel: 

E-mailadres (duidelijk schrijven svp):  

 

*doorhalen wat niet van toepassing is 

 

 

 

 



A.u.b. 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 huis nr.: Woonplaats: 

E-mailadres (duidelijk schrijven svp): 

 

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)    

______________________________________________       diagnose gesteld □ ja  □ nee 

______________________________________________       diagnose gesteld □ ja  □ nee 

 

 
 

 

Medische bijzonderheden:  

 

 

 

 
 

 
 

______________________________________________ ______________________________________________ 
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 twee documenten nodig. 

Wij verzoeken u deze bij voorkeur tegelijk in te leveren met het inschrijfformulier:  
 

1. het adviesblad van de basisschool;  
2. een document met de officiële tenaamstelling van uw kind. 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. Indien mogelijk een kopie van het paspoort of ID-kaart. 

  
 

 
Dit formulier na volledige invulling en ondertekening verzenden naar:  Visser ‘t Hooft Lyceum  

t.a.v. de administratie  
Noordeinde 24 

2231 LK RIJNSBURG 
 

 
Digitaal toesturen kan ook! Mailt u dan naar raa@vhl.nl  

 
 

Hebt u nog vragen over de inschrijving? Neemt u dan contact op met de administratie van de school: 071 – 4021712. 

mailto:raa@vhl.nl

