
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Binnenkort maak je met je kind de keuze voor het vervolgonderwijs. Bijgaand ontvang je het aanmeldingsformulier 
dat je kunt gebruiken als je voor het Assink lyceum kiest. Bij het aanmelden voor het vervolgonderwijs geeft de 
basisschool ons informatie over je kind met als doel hem/haar goed te kunnen begeleiden. Graag informeren wij je 
welke gegevens worden overgedragen.

Welke gegevens hebben wij nodig?
De informatie die wij nodig hebben bevat algemene gegevens zoals geboortedatum, burgerservice-nummer, 
adres, woonplaats en onderwijskundige- en zorggegevens. De onderwijskundige gegevens geven ons inzicht in 
hoe je kind leert. Bij de zorggegevens gaat het om specifieke gegevens die ons helpen om je kind goed te kunnen 
begeleiden. Bij de aanmelding vragen wij je toestemming te geven om deze gegevens te mogen ontvangen van 
de basisschool. De leerkrachten van groep 8 en de teamleiders/mentoren van het Assink hebben ook mondeling 
contact om de overstap van je kind naar het vervolgonderwijs zo goed mogelijk te begeleiden. Dit noemen we de 
‘warme overdracht’.

Geboorteplaats en gezinssituatie
Vanwege privacyregels mag de basisschool niet alle gegevens doorgeven die wij als school nodig hebben.  
De extra gegevens die wij van je vragen zijn de geboorteplaats van je kind en de gezinssituatie.  
De geboorteplaats moeten wij namelijk op het diploma vermelden. De gezinssituatie is voor ons van belang om de 
correspondentie vanuit school met jou als ouder(s)/verzorger(s) goed te laten verlopen. 

Op welke locatie meld ik mijn kind aan? 
Instroompunt Berkelland 
Leerlingen die woonachtig zijn in de regio Berkelland stromen in op de locatie Rekkenseweg in Eibergen.  
Indien je kind gymnasium/vwo-plus gaat doen, dan gaat hij/zij naar de locatie Bouwmeester in Haaksbergen. 
Gymnasium/vwo-plus wordt alleen aangeboden op de locatie Bouwmeester.
 
Instroompunt Haaksbergen 
Leerlingen die woonachtig zijn in de regio Haaksbergen stromen, afhankelijk van het niveau, in op de locatie  
Van Brakelstraat of op de locatie Bouwmeester.

Subsidie
Als school kunnen we subsidie ontvangen voor extra begeleiding van leerlingen die minder dan twee jaar in 
Nederland woonachtig zijn. Wij moeten daarvoor zelf een aanvraag indienen. Vandaar dat wij je onder het kopje 
‘gegevens van de leerling’ vragen naar de datum vanaf wanneer je kind in Nederland woonachtig is.

Procedures en regelingen
Daarnaast willen wij er samen met jou voor zorgen dat je kind op een veilige school zit. Hiervoor hebben we 
procedures en regelingen, waaronder het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Deze zijn te vinden 
op onze website (www.assinklyceum.nl/ouders/veiligheid/). We vragen je om die reden om akkoord te gaan met de 
procedures en regelingen van het Assink lyceum.

Met vriendelijke groet, 

Mevr. I. Hegeman
Directeur onderwijs
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