
afdeling  mavo-havo    havo-vwo    havo-vwo met technasium    XL gymnasium met technasium

achternaam 

voornamen 

roepnaam 

geslacht  man  vrouw burgerservicenummer

nationaliteit 

geboortedatum    plaats

geboorteland 

adres 

postcode+woonplaats 

telefoon thuis    gsm leerling

e-mail leerling

basisschool

meester/juf

wil in de klas bij

medische bijzonderheden   Handtekening: Datum:

Ouder/verzorger 1    Ouder/verzorger 2
voorletters+achternaam    voorletters+achternaam

nationaliteit    nationaliteit

e-mail    e-mail

telefoon mobiel    telefoon mobiel

telefoon werk    telefoon werk

adres + postcode    adres + postcode

telefoon thuis    telefoon thuis

Aanmeldnummer Leerlingnummer Heeft al een broer of zus Advies Schooladviesformulier
  op het Libanon Lyceum  M  H    V  Ontvangen

   Ja       Nee  MH  HV  Unieke code

(VERWACHTE) EXTRA ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN DE WET PASSEND ONDERWIJS

 Nee

 Ja, vanwege    Dyslexie    Dyscalculie    Faalangst    PDD-NOS    Asperger    ADHD ADD    Overig

Ouder/Verzorger 1

 vader    moeder    stiefvader    stiefmoeder    broer    pleegvader    zus    pleegmoeder    opa    oma    voogd

Ouder/Verzorger 2

 vader    moeder    stiefvader    stiefmoeder    broer    pleegvader    zus    pleegmoeder    opa    oma    voogd

Aanmeldingsformulier 
brugklas schooljaar 2022-2023

Dit gedeelte van het formulier wordt ingevuld bij het aanmeldingsgesprek

(maximaal twee namen)

(Indien afwijkend bovenstaand) (Indien afwijkend bovenstaand)

mavo havo atheneum gymnasium technasium

Technasiumbijdrage
Bij plaatsing in een Technasiumstroom (optioneel in Wereldklas havo/vwo en verplicht in Wereldklas XL 
gymnasium) wordt een extra jaarlijkse bijdrage van € 175 gevraagd voor excursies en het gebruik van 
materialen.

 Technasiumbijdrage Paraaf voor akkoord
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