
AANMELDING ZIJ-INSTROMERS Stamnummer Magister 

   

    

    
   E 

   
  A 

   
  C 

    

    
 Vaststelling identiteit   

    
Leerling □ kopie origineel en geldig identificatiedocument gemaakt  

Bij de aanmelding moeten de leerling en ten 
minste één van de ouders/wettelijk 
vertegenwoordigers zich kunnen legitimeren. 
Kopieën van de legitimaties worden aan het 
dossier toegevoegd. 

   Ouder / wettelijk 
vertegenwoordiger □ kopie origineel en geldig identificatiedocument gemaakt  

        
    

 
Aanmelding voor: 0MAVO   0HAVO   0VWO  
                      Klas: 02   03   04   05   06   

    
Datum aanmelding   Noteer hier de datum waarop het 

aanmeldingsgesprek is gevoerd. 
        
Naam leerling   Roepnaam en achternaam, zo wordt de 

leerling in school aangesproken. 

    
Geslacht man / vrouw 

x) 
 x) Omcirkel wat van toepassing is. 

    
Burgerservicenummer    

    
Geboortedatum    

            
    
 Officiële naam leerling   

    
Voornamen   Officiële voornamen, precies volgens 

legitimatie. 
    
Tussenvoegsel(s)   Tussenvoegsel(s) voluit noteren. 

    
Achternaam    

        
    
 Woonadres   

    
Straat en huisnummer    

    
Postcode    

    
Plaats    

        
    
 Postadres   

    
Straat en huisnummer   Postadres alleen invullen als dit anders is 

dan het woonadres. 
    
Postcode    

    
Plaats    

        
    
 Telefoon   

    
Vast 020 -   Vast toestel thuis. 

    
Mobiel leerling 06 -   Overige nummers staan bij gegevens 

ouders/verzorgers. 

    	   	  



 Geboortegegevens leerling   

    
Geboorteplaats   Geboren in het buitenland? 

 
Een uitgebreid (historisch) uitreksel is alleen 
nodig als de leerling in het buitenland is 
geboren en korter dan 2 jaar in Nederland 
woont. 
Is dit niet aanwezig dan officiële papieren 
waaruit de datum aankomst in Nederland 
blijkt. (IND registratie of datum stempel 
paspoort of intake COA).  
Bewijs scannen en bij “documenten” in 
Magister plaatsen. Voor alle andere leerlingen 
volstaat kopie identiteitsbewijs van de leerling 
en van één van de ouders. 

   
Geboorteland   

   
Nationaliteit   

   
2e Nationaliteit   

   
Thuistaal   

   
Datum in Nederland   

    
Eerste onderwijs d.d.   De datum waarop de leerling voor het eerst in 

Nederland onderwijs heeft gevolgd. 

    
    

    
 Gegevens vooropleiding   

        
VO-school   Als school buiten Amsterdam dan ook plaats 

noteren. 
    
Cito-score    

    
Afdeling (naam en 
mailadres contactpersoon)    

    
Naam en mailadres mentor    

    
Zittenblijven nee / ja, namelijk in klas 

x) 
 x) Omcirkel wat van toepassing is. 

    
    

    
 Woonsituatie   

    
Leerling woont bij   Beide ouders / vader / moeder / anders, nl. 

    
Gezinssituatie   Broers, zussen en rangorde leerling 

daarbinnen. 
    
   Als de leerling niet wordt opgevoed door beide 

natuurlijke ouders, waarom is dat. 

    
    

    
 Gegevens ouder/verzorger 1   

    
Rol moeder / vader / anders nl. 

x) 
 Noteer hier de rol van deze ouder / verzorger 

(bijvoorbeeld pleegmoeder, voogd) 
    
Voorletters   Volgens legitimatie. 

    
Tussenvoegsel(s)    

    
Achternaam    

    
Nationaliteit(en)   Als deze ouder meerdere nationaliteiten heeft, 

eerst de eerste nationaliteit noteren. 
    
Geboorteland    

    
Geboortedatum    

    
Telefoonnummers   Alle aan deze ouder verbonden telefoon-

nummers, niet het vaste nummer thuis. 
    
E-mail   De school communiceert via e-mail. 

    
Beroep    

    

    
	  

	  



 Gegevens ouder/verzorger 2   

    
Rol vader / moeder / anders nl. 

x) 
 Noteer hier de rol van deze ouder / verzorger 

(bijvoorbeeld pleegvader, voogd) 

    
Voorletters   Volgens legitimatie. 

    
Tussenvoegsel(s)    

    
Achternaam    

    
Nationaliteit(en)   Als deze ouder meerdere nationaliteiten heeft, 

eerst de eerste nationaliteit noteren. 

    
Geboorteland    

    
Geboortedatum    

    
Telefoonnummers   Alle aan deze ouder verbonden telefoon-

nummers, niet het vaste nummer thuis. 

    
E-mail   De school communiceert via e-mail. 

    
Beroep    

    

        
 Informatie met betrekking tot begeleiding   

    Heeft uw kind extra 
begeleiding (gehad) bij 
schoolwerk of opvoeding 
 

nee / ja, nl. 
 
O  Altra / BOPPI 
O  School’s cool 
O  RIAGG of Mentrum 
O  Bureau Jeugdzorg 
O  Spirit / Nieuwe Perspectieven 
O  RT (Remedial Teaching) 
O  anders, nl……………………………………………………………. 
 

x) 

 

 
Deze vraag heeft betrekking op extra  
begeleiding van de leerling. 
 
Van belang is alle begeleiding die nu nog 
plaats vindt. Ook genoteerd dient te worden 
alle begeleiding die in de afgelopen vier jaren 
heeft plaatsgevonden. 
 
Begeleiding meer gericht op de ouders of de 
gezinssituatie is ook van belang. 

    Leer- of gedragsprobleem nee / ja, nl. 
 
O  dyslexie, gediagnosticeerd / vermoeden 
O  ADHD, gediagnosticeerd / vermoeden 
O  dyscalculie 
O  anders, nl……………………………………………………………. 
	  

x) 

 

De school verleent faciliteiten aan leerlingen 
waarbij dyslexie officieel is vastgesteld. Vraag 
in dit geval om een officiële verklaring. Bij een 
vermoeden van dyslexie doet de school nader 
onderzoek. 
Bij gediagnosticeerde ADHD bij de 
opmerkingen noteren of er medicijnen gebruikt 
worden, welke dit zijn en in welke frequentie 
zij worden ingenomen 

        
Toelichting 

 

 Als op één van bovenstaande vragen ja is 
geantwoord, hier een korte toelichting. 
 
Als er nog steeds begeleiding plaatsvindt, hier 
de contactgegevens van de begeleidende 
instantie noteren. 
 
Bij gediagnosticeerde ADHD hier aangeven of 
er medicijnen gebruikt worden, welke dit zijn 
en in welke frequentie zij worden ingenomen. 

  
  

  
  

    
  

    
    

    

	  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra belangrijk 



Ondergetekende 
 
• verzoekt namens de hierboven genoemde leerling, 

toelating tot het Berlage Lyceum en verklaart de 
aangemelde leerling, na bericht van toelating, op het 
Berlage Lyceum te plaatsen; 

• stelt zich aansprakelijk voor de door de school 
vastgestelde bijdrage niet-subsidiabele kosten van het 
onderwijs; 

• geeft toestemming tot het uitwisselen van alle 
informatie tussen de toeleverende school, de 
vervolgschool en het Berlage Lyceum, voor zover die 
voor de plaatsing en de begeleiding van de leerling 
van belang is; 

• geeft toestemming aan de schoolarts/ 
schoolverpleegkundige van de GG&GD Amsterdam om 
zo nodig met de school te overleggen over de leerling; 

• verklaart dat de leerling zal deelnemen aan alle 
verplichte activiteiten, zoals die door het Berlage 
Lyceum worden aangeboden; 

• verklaart dat de leerling zal deelnemen aan de door de 
school georganiseerde (buitenlandse) reizen (indien 
aangeboden) en de daarbij behorende kosten te 
voldoen; 

• verklaart daarnaast op de hoogte te zijn van de op het 
Berlage Lyceum geldende schoolregels. 

 
 
 
 
 

   
   

   

Aangemeld door  

Indien anders dan ouder/ verzorger,  
telefoonnummer invullen. 
 
Let op! alleen de wettelijke vertegenwoor-
diger van het kind mag de aanmelding doen.  

   
Telefoon   

   
Datum   

   Handtekening 
 
 
 
 
 

  

   

 

U kunt dit formulier opsturen: Berlage Lyceum, t.a.v. mevrouw C. 
Statti, P.L.Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam 
Het is ook mogelijk dit formulier te downloaden en ingevuld te mailen 
naar zij-instroom@berlagelyceum.eu  

 

	  

	  


