
Naam ouder 1**

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

Aanmelding brugklas: hierbij verzoekt u 
plaatsing voor uw zoon/dochter in de: 

Brugklas mavo/havo

 Leerlijn Sport*

 Leerlijn Expressie*

Brugklas havo/vwo

 Leerlijn Sport*

 Leerlijn Expressie*

Brugklas tweetalig havo/vwo*

Brugklas tweetalig vwo*

Aanmeldingsformulier
Rijnlands Lyceum Sassenheim

Achternaam leerling Man Vrouw Neutraal

Roepnaam

Voornamen (voluit)

Geboortedatum Nationaliteit

Geboorteplaats Land

Adres Postcode

Woonplaats Telefoon mobiel leerling

Burgerservicenummer

Naam ouder 2**

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mail

Telefoon werk

Telefoon mobiel

Telefoon thuis

1

*   Zie achterzijde
** Voorletters en achternaam

Aanmelding instroom: hierbij verzoekt u plaatsing voor  
uw zoon/dochter in de:  

2e klas     3e klas 4e klas             5e klas        6e klas
Het is mogelijk om in de tweede klas voor extra lessen sport (Leerlijn  
Sport) of extra lessen expressie (Leerlijn Expressie) te kiezen. Hieronder  
kunt u aangeven of deze wens bestaat.
Naast de reguliere lessen kiest mijn zoon/dochter voor:

 extra lessen sport: Leerlijn Sport* 

 extra lessen expressie: Leerlijn Expressie* 

niveau           mavo  havo        tweetalig havo*             

           vwo  tweetalig vwo*



In te vullen door de administratie: datum ontvangst administratienummer

Open your future                     Aanmeldingsformulier brugklas

Nu leerling van groep/klas/niveau Gedoubleerd in groep

School

Adres en plaats

Rector/directeur/mentor Telefoon

Bij instroom: leerling volgde onderwijs aan Diploma           Ja            Nee

Bijzonderheden leerling

Zijn er momenteel nog andere kinderen uit het gezin leerling van het Rijnlands Lyceum Sassenheim?  Ja  Nee

Zijn er bijzondere lichamelijke beperkingen?   Nee  Ja            Zo ja, welke?

Zijn er nog andere bijzondere omstandigheden waar het Rijnlands Lyceum Sassenheim rekening mee moet houden?

      Nee  Ja            Zo ja, welke?

      Mijn kind zou graag in de klas willen met: 1.

  2.

      Mijn kind heeft geen speciale wens voor klasgenoten

* De bijdrage voor de doorlopende Leerlijn Tweetalig Onderwijs voor de klassen 1 t/m 4 is € 200,-  en voor de  
 klassen 5 en 6 € 300,- excl. reizen.
 De bijdrage voor de Leerlijnen Sport en Expressie is € 145,-.

 Voor alle leerlijnen betreft het een voor ouders vrijwillige bijdrage. De school heeft deze bijdragen echter nodig om de  
 activiteiten doorgang te laten vinden. Het niet-betalen leidt niet tot uitsluiting van deelname aan activiteiten. De school  
 beschikt over een fonds dat in beperkte mate kan voorzien in de kosten voor leerlingen voor wie de ouderbijdrage niet is  
 betaald. Als een groter beroep op het fonds wordt gedaan zien wij ons genoodzaakt de activiteiten in de leerlijnen ‘Sport’,  
 ‘Expressie’ en ‘Tweetalig Onderwijs’ geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. Zie ook onze Schoolgids.

 Met het invullen van dit formulier bent u zich ervan bewust dat uw kind gaat deelnemen aan alle activiteiten die bij het  
 lesprogramma horen, inclusief de activiteiten die buiten school plaatsvinden zoals excursies, (buitenlandse) schoolreizen,  
 uitwisselingen, sportdagen etc.

Naam**

Datum

Handtekening**

Naam**

Datum

Handtekening**

De gegevens van dit formulier worden vertrouwelijk behandeld.

2** voorletters en achternaam, bij twee ouders graag van beide ouders een handtekening

https://www.rijnlands.nl/onze-school/schoolgids
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