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Aanmeldformulier Brugklas 2020-2021 

 
Meldt zich aan voor 

 

   □ mavo/havo         □ havo/vwo            □ vwo 

 

 

Gegevens leerling  

Achternaam  

Voornamen (voluit)  

Roepnaam  

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)  
 

Geslacht □ M □ V 

Geboorteplaats  

Burgerservicenummer (BSN)  

Nationaliteit □ Nederlandse  
□ Anders, nl. 

Leerling geboren in Nederland □ Ja  
 
□ Nee 
Datum aankomst in Nederland: 
Geboorteland: 

Broer en/of zus op het Berlage 
op 1-10-2016? 

□ Nee  
□ Ja, naam: 

 

Hoofdadres leerling  

Adres  

Postcode + woonplaats  

Telefoonnnummer thuis  

Mobiel leerling  

 

Ondersteuningsbehoefte  

□ Niet van toepassing  
 

□ Dyslexie □ Dysclaculie  
□ AD(H)D □ Altra/BPO (begeleider passend onderwijs)  
□ GGZ □ School’s cool  
□ RT (Remedial Teaching) □ JBRA (Jeugdbescherming) 

□ Spirit/OKA (Ouder Kind Adviseur) □ Anders nl.:  
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Gegevens huidige school  

Naam school  

Plaats  

Naam leerkracht  

 

Voorkeur klasgenoten De samenstelling van de klassen is o.a.a afhankelijk van het niveau. De voorkeur kan 
niet altijd gehonoreerd worden. 

Naam 1  

Naam 2  

 

Gegevens ouders/verzorgers  

Gezinssituatie □ Gehuwd 
□ Gescheiden, leerling woont bij 
 
□ Moeder overleden 
□ Vader overleden 
□ Anders nl.  
 

 

Gegevens ouder/verzorger 1 □ Moeder □ Vader □ Verzorger □ Voogd 

Achternaam  

Voorletters  

Voornaam  

Beroep  

Telefoonnnummer thuis  

Mobiele nummer  

(Evt.) telefoonnnummer werk  

E-mailadres (verplicht)  

Hetzelfde adres als kind □ Ja 
□ Nee (vul onderstaande gegevens in) 

Adres  

Postcode + woonplaats  

 

Gegevens ouder/verzorger 2 □ Moeder □ Vader □ Verzorger □ Voogd 

Achternaam  

Voorletters  

Voornaam  

Beroep  

Telefoonnnummer thuis  

Mobiele nummer  

(Evt.) telefoonnnummer werk  

E-mailadres (verplicht)  

Hetzelfde adres als kind □ Ja 
□ Nee (vul onderstaande gegevens in) 

Adres  

Postcode + woonplaats  

Ouderlijk gezag □ Beiden 
□ Ouder /verzorger 1 
□ Ouder/verzorger 2 
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Eerste contactpersoon 

Ouder/verzorger 1 is de eerste contactpersoon en degene die alle schoolinformatie en 
facturen ontvangt. 

 

De aanmelding wordt alleen in behandeling genomen indien alle benodigde formulieren 
zijn ingeleverd: 

• Een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier, mét e-mailadres van 
ouder(s)/verzorger(s). 

• Kopie geldig paspoort/identiteitskaart (voor- én achterkant). 

• Indien de leerling niet in Nederland geboren is: uittreksel uit de Gemeentelijke 
Basis Administratie met vermelding datum komst in NL en BSN-nummer. 

• Aanmeldformulier voortgezet onderwijs (ELK) met ELK-nummer en advies. 

Ondertekening (verplicht) 

Ondergetekende: 

• verklaart dit aanmeldformulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld; 

• 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; 

• stelt zich aansprakelijk voor de door de school vastgestelde bijdrage niet-
subsidiabele kosten van het onderwijs. Ouder 1 tekent hiervoor; 

• geeft toestemming tot het afnemen van testen die voor de plaatsing van de leerling 
van belang zijn; 

• gaat akkoord met eventuele plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs en 
geeft toestemming tot het aanvragen van een advies/beschikking bij de Regionale 
Verwijzings Commissie te Amsterdam door het bevoegd gezag van het Berlage 
Lyceum; 

• geeft toestemming voor het verwerken en uitwisselen van gegevens ten bate van 
het LAS en DUO; 

• 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 de door de school georganiseerde 
(buitenlandse) reizen (indien aangeboden) en de daarbij behorende kosten te 
voldoen. 

• Communicatie over ouderavonden vindt plaats met ouder/verzorger 1. Wij 
verwachten in voorkomende gevallen dat ouders met elkaar communiceren.  
 

 

Ondergetekende geeft toestemming voor het publiceren van foto’s/video’s van zijn/haar kind 

op de website van de school, in de schoolgids, in PR-materiaal en in nieuwsbrieven.  

□ Ja   □ Nee 

 

Datum: ………………..…………………………………………………………………………… 

 

Handtekening ouder/verzorger: …….…………………………………………………………… 


