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In te vullen door het Assink lyceum
Schooljaar 2022/2023
In te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) leerling
Gele kopie bestemd voor afleverende school
Roze kopie bestemd voor ouder(s)/verzorger(s)

Start op datum
–

Test lwoo

Geplaatst in:

– 2022

A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R
Gegevens van de leerling BURGERSERVICENUMMER (s.v.p. INVULLEN) leerling
Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Voornamen

Geslacht

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

❑

m/v

mijn kind is in Nederland woonachtig sinds datum

-

- 20

Naam huisarts

Gegevens van de ouder(s)/verzorger(s)
Naam + voorletters vader/verzorger
06 nr.

e-mail

Naam + voorletters moeder/verzorgster
06 nr.

e-mail

Woonadres leerling en ouder(s)
Postcode

Plaats

Telefoon thuis
Gezinssituatie:

❑

❑

kind woont bij vader en moeder

❑

vader overleden

moeder overleden

❑

❑

ouders gescheiden, kind toegewezen aan vader/moeder/beide

anders namelijk

Woonadres vader/moeder indien anders dan leerling (s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is)
Adres

Postcode

Telefoon thuis

❑

Plaats

Telefoon werk

E-mail

Heeft andere kinderen op Het Assink lyceum

Ouder(s)/verzorger(s) melden de leerling aan bij het Assink lyceum voor schooljaar 2022-2023 en geven toestemming aan de genoemde basisschool om de onderwijskundige en algemene (zorg-)gegevens van de leerling aan het Assink lyceum over te dragen. Genoemde gegevens zullen,
voor zover het gaat om persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), uitsluitend worden gebruikt in
het kader van de uitvoering van het onderwijs, een en ander conform het bepaalde in paragraaf 5.2 van de schoolgids 2021-2022.

Gegevens van de huidige school
Naam van de school
Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Groepsleerkracht

Interne begeleider

Leerling zit in groep

Plaatsing leerlingen afkomstig uit voortgezet onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
De ouders/verzorgers/leerlingen wensen plaatsing in
Niveaugroep
Niveaugroep
Niveaugroep
Vestigingsplaats

❑
❑
❑
❑

brugklas 1
brugklas 2
Klas 3 / 4 / 5 / 6 van
Haaksbergen

❑
❑
❑
❑

vmbo-bb/kb
vmbo-bb/kb
vmbo-bb
Eibergen

❑
❑
❑
❑

vmbo-tl/havo
vmbo-tl/havo
vmbo-kb

❑
❑
❑

havo/vwo
havo/vwo
vmbo-gl

❑
❑
❑

vwo-plus/gymnasium
vwo-plus/gymnasium
havo

❑

vwo

❑

gymnasium

Neede

Gegevens vakkenpakket

Aanmelding
Heeft u zich ook nog bij een andere school aangemeld?

❑

ja

❑

nee

Zo ja: op welke school heeft u zich als eerste aangemeld?
Met de ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van de procedures en regelingen
(waaronder de schoolgids 2021 – 2022) van het Assink lyceum, zoals deze te vinden zijn op: www.assinklyceum.nl/procedures-en-regelingen.
Ondergetekende verklaart voorts dat de leerling op wie de aanmelding betrekking heeft zich eveneens zal houden aan genoemde procedures en
regelingen. Op verzoek van ondergetekende zal het Assink lyceum kosteloos een exemplaar van genoemde procedures en regelingen aan de
ondertekenaar toezenden.
Datum:
Haaksbergen
Bouwmeester 10
Tel. 053 - 5730708
bouwmeester@hetassink.nl

Handtekening ouder/verzorger/leerling
Haaksbergen
Van Brakelstraat 1
Tel. 053 - 5730606
vanbrakelstraat@hetassink.nl

Bank: Rabobank Enschede-Haaksbergen IBAN NL73RABO0323402658

Eibergen
Rekkenseweg 1
Tel. 0545 - 477180
rekkenseweg@hetassink.nl

Neede
Parallelweg 9
Tel. 0545 - 477182
parallelweg@hetassink.nl

Website: www.assinklyceum.nl

