
AANMELDINGSFORMULIER 2023-2024

brugklas / tto 1

http://www.rijnlandslyceumwassenaar.nl/


Aanmeldingsformulier voor de brugklas 2023-2024
Ondergetekende verzoekt om toelating van:

..............................................................................................................................................................(naam leerling) 

tot de brugklas van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest.

◘ brugklas havo/vwo ◘ tto 1

LEERLING 

Achternaam …………….………………………………………………………………………………………………................................................. 

Voornamen (voluit) ……………………………………………………………………………………………………………...................................... 

Roepnaam ...................................................................................................................................  geslacht ………. M/V 

Burgerservicenummer …..…………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Adres ............................................................................................................................................................................ 

Postcode ........................................................  woonplaats:……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer thuis ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mobiel telefoonnummer leerling ….………………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum (dd/mm/jj)  ................................... geboorteplaats ...............................................…………………

Geboorteland ………………………………………………………. nationaliteit  ……………………………………………....…………………

Heeft de leerling in het buitenland gewoond? ……………………………………………………………………………………….....  JA/NEE

Zo ja, van     . .-. .-. . . . (datum)  tot   . .-. .- . . . . (datum) 

Wat is thuis de voertaal  ◘ Nederlands ◘ Anders, zo ja welke taal …………………………………..

Is er al een broer of zus op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest…………………………………………................…………… JA/NEE

Zo ja, naam/namen ……………………………………………………………………………………………………………………............................... 

OUDER(S)/VERZORGER(S)

Naam en voorletters ouder/verzorger 1 : .........………………............................................................................................

Relatie tot de leerling: ............…………………………………………………………………………………………………………………………………

Mobiel telefoonnummer ……………………………………………………… 

E-mailadres.................................................................................................................................................................... 

Adres ouder/verzorger 1: (alleen invullen als adres afwijkt van het adres van de leerling)

Straat: ...........................................................................................................................................................................

Postcode: ...................................................plaats:…………………...………………………………………………………………………………

Verwacht niveau:



BEREIKBAARHEID 

Voor urgente situaties ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

SCHOOL VAN HERKOMST 

Van welke basisschool komt de leerling?

……………………………………………………………………………………….............................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................

Postcode:  …………………………...............…… plaats: ............................................................................................………..…

Naam directeur/leerkracht groep 8  ………………………………………..................…

Indien de leerling in het buitenland schoolgaand is geweest:

Naam school/scholen   ………………………………………………………………………….....................................................................

Adres/plaats/land/(telefoonnummer)

……………………………………………………………………………………………………………..........................................................…...……..

.......................................................................................................................................................................................

(Indien de leerling voorafgaand aan de aanmelding in het buitenland onderwijs heeft genoten graag een 
kopie van het laatste rapport  toesturen) 

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT 

Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanmelding is inzicht in het onderwijskundig rapport over de 
leerling van de basisschool. De VO-school heeft toegang tot het onderwijskundig rapport d.m.v. de 
aanmeldingscode op het adviesblad dat u door de basisschool wordt verstrekt. Het adviesblad ontvangen wij 
graag z.s.m. van u.

PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN 

Bijzondere gezinsomstandigheden waarvan u vindt dat de school op de hoogte moet zijn 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bijzonderheden betreffende de gezondheid van de leerling 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Is er behoefte aan extra ondersteuning i.v.m. leerbelemmeringen                                                                             JA/NEE

(bijvoorbeeld ADD, ADHD, asperger, dyslexie), zo ja, s.v.p. kopie verklaring toevoegen. 

................................................................................................................................................................................. ......

Naam en voorletters ouder/verzorger 2 : .........………………............................................................................................

Relatie tot de leerling: ............…………………………………………………………………………………………………………………………………

Mobiel telefoonnummer ……………………………………………………… 

E-mailadres.................................................................................................................................................................... 

Adres ouder/verzorger 2: (alleen invullen als adres afwijkt van het adres van de leerling)

Straat: ...........................................................................................................................................................................

Postcode: ...................................................plaats:…………………...………………………………………………………………………………



Is er een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld in het basisonderwijs? JA/NEE 

Zo ja, vanaf welke datum …………………………………………………………………………....… (svp kopie van het OPP toevoegen)

SCHOOLPUBLICATIES EN PRIVACY 

Het Rijnlands Lyceum Oegstgeest heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal
beschreven in het ‘Protocol Beeldmateriaal RLO’.  De ouder/verzorger geeft de school toestemming voor het 
gebruik van beelden conform dit protocol.

Ja □ Nee □ 

OUDERBIJDRAGE 

Naam .................................................................................................. 

Datum .................................................................................................. 

Plaats .................................................................................................. 

Handtekening   ..................................................................................................

Ik verklaar dit aanmeldingsformulier naar waarheid te hebben ingevuld.□

PLAATSINGSVERZOEK

De leerling wil graag in de klas bij:

.....................................................................................................................................................................................

ONDERTEKENING

Jaarlijks vraagt het RLO een algemene ouderbijdrage om extra voorzieningen in het onderwijs en 
buitenlesactiviteiten als korte excursies en uitstapjes te organiseren. Het betalen van deze bijdrage is vrijwillig. 
Het niet betalen van deze bijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de 
activiteiten maar kan er wel toe leiden dat activiteiten niet doorgaan omdat de school onvoldoende financiële 
dekking heeft hiervoor. De ouder/leerling-geleding van de MR heeft instemmingsrecht t.a.v. de vaststelling van 
de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage. Indicatie: € 216.

Aan ouders/verzorgers van leerlingen die tweetalig onderwijs volgen, vragen we daarnaast een vrijwillige 
bijdrage van € 645, alleen voor de leerjaren 1 tot en met 4. Hieruit worden bekostigd: extra activiteiten, extra 
personele kosten (denk aan organisatie van tto-activiteiten, scholing), extra uren Engels, global studies en 
European studies en extra taalvaardigheidsprogramma’s.

file://///int.rijnlandslyceum.nl/data/RLW/admin/2020-2021/aanmeldingen%202021-2022/aanmeldingsformulieren/Protocol%20gebruik%20beeldmateriaal%20RLW.pdf



