Aanmeldingsformulier
Brugklas Rijnlands Lyceum Sassenheim
Ondergetekende verzoekt plaatsing voor zijn/haar zoon/dochter* in de**:

		brugklas (m/h of h/v)
		Het is mogelijk om in de brugklas 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 (aan het volgen van deze Leerlijn zijn verplichte kosten verbonden, zie hiervoor
						de achterzijde)
						extra lessen expressie: Leerlijn Expressie (aan het volgen van deze Leerlijn zijn verplichte kosten verbonden, zie hiervoor 			
						de achterzijde)
		 brugklas tweetalig vwo (aan het volgen van tweetalig vwo zijn verplichte kosten verbonden, zie hiervoor de achterzijde)

Naam leerling:					

(man/vrouw*)

Roepnaam:
Voornamen (voluit):
Geboortedatum:

		

Geboorteplaats:

Nationaliteit:
Land:

Adres:
Postcode:			

Woonplaats:

Burgerservicenummer:

Naam vader***:

Naam moeder***:

Adres:

Adres:

Postcode:

Postcode:

Woonplaats:

Woonplaats:

E-mail:

E-mail:

Telefoon werk:

Telefoon werk:

Telefoon mobiel:

Telefoon mobiel:

Telefoon thuis:

Telefoon thuis:

In te vullen door de administratie
Datum ontvangst:

Administratienummer:

*) Doorhalen wat niet van toepassing is | **) Aankruisen wat van toepassing is | ***) Voorletters en achternaam

Nu leerling van groep:

Gedoubleerd in groep:

School:
Adres / plaats:
Rector / directeur:					

Telefoon:

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

ja / nee *)

Zijn er bijzondere lichamelijke beperkingen? Zo ja, welke?

Met welke bijzondere omstandigheden zouden wij verder rekening moeten houden?

Indien de leerling voor de tweetalige afdeling wordt aangemeld, dan verklaart u akkoord te gaan met de betaling van de verplichte
bijdrage van € 340,- voor tvwo-klas 1 tot en met 4 en € 450,- voor tvwo-klas 5 en 6.
Schrijft u uw kind in voor de Leerlijn Sport of Leerlijn Expressie, dan verklaart u akkoord te gaan met de verplichte betaling van € 145,-.
Door de inschrijving van uw kind op het Rijnlands Lyceum Sassenheim verplicht u zich uw kind te laten deelnemen aan alle activiteiten
die bij het lesprogramma horen, inclusief de activiteiten die buiten school plaatsvinden zoals excursies, (buitenlandse) schoolreizen,
uitwisselingen, sportdagen etc.

Ik geef toestemming voor het maken en publiceren van foto’s van mijn kind ter illustratie van schoolactiviteiten zoals in de
Schoolgids, schoolwebsite, social media, informatiebijeenkomsten, nieuwsbrieven en incidenteel in de lokale pers.**

Naam dhr./mw *):				
Datum:			

Handtekening:

*) Doorhalen wat niet van toepassing is | **) Aankruisen wat van toepassing is

Deze gegevens
worden vertrouwelijk
behandeld.

