
    E i n s t e i n    L y c e u m  

Aanmeldformulier  
Versie 27 september 2022 

  

Dit blok niet zelf invullen  
 

Leerlingennummer:  

Datum inlevering formulier: 
 

 Schooladviesformulier ingeleverd (groep 8) 
 VO-VO formulier ontvangen (leerjaar 2 en hoger) 
 Rapport vorige school (leerjaar 2 en hoger) 
 Profielkeuzeformulier ingeleverd (leerjaar 3 en hoger) 

 

   

Cursus 20 ___  - 20___  

Voor welk niveau en leerjaar wordt de leerling aangemeld?  
Niveau mavo (vmbo-tl)  havo  atheneum gymnasium 
Leerjaar 1    2   3   4   5   6                    

Pijler 
Extra aanmelding voor een Pijler. Indien 
de leerling wil deelnemen aan één van 

onze pijlers, dan graag hiernaast 1 keuze 

aankruisen. 

 World Class, leerjaar 1, 2 en 3   350 Euro extra per jaar  

 Sportklas, leerjaar 1 en 2   250 Euro extra per jaar                                                                                        

 Beeldklas, leerjaar 1, 2 en 3  50 Euro extra per jaar  

 

Aanmelding muzieklessen Voor meer informatie over het aanmelden voor muzieklessen kijkt u op 
www.einsteinlyceum.nl .  

Reden van aanmelding 
 

 Overstap groep 8 naar VO 

 Diploma behaald (doorstroom) 

 I.v.m. verhuizing 

 anders:  

Broer en/of zus nu op het 
Einstein?    
 

 Nee 

 

 Ja: (voor- en achternaam van broer en/of zus): 

 

 

 Gegevens van de leerling  
 Geslacht 

 
  man   vrouw    
 Indien er andere wensen zijn voor het registreren van het geslacht graag contact opnemen met de administratie. 

 Achternaam  

 
 

 Roepnaam  

 Officiële voornamen  

 Geboortedatum  

 Geboorteplaats  

 Geboorteland  

 Nationaliteit  

 Datum in Nederland (Indien van toepassing)  
 

 

 Adres (straatnaam en huisnummer)  

 Postcode  

 Woonplaats  

 Mobiel nummer  

 E-mailadres  

Huisarts en (leer)kenmerken 

Huisarts / Huisartsenpraktijk 

Naam van de huisarts of naam van de 

huisartsenpraktijk 

 

Telefoonnummer huisarts/praktijk  

 (Leer)kenmerken  
Indien officiële verklaring aanwezig, graag   

(digitale) kopie inleveren bij de 

administratie.  
 

administratie@einsteinlyceum.nl 

 

 Dyslectisch. Dyslexieverklaring ingeleverd bij aanmeldformulier:  Ja / Nee  
 Dyscalculie. Dyscalculieverklaring ingeleverd bij aanmeldformulier: Ja / Nee 
 Anders:  

mailto:administratie@einsteinlyceum.nl


 Van welke school komt de leerling? 

  Naam van de school  

 

 
 

 

  Locatie en Plaats school 

Als een school meerdere locaties heeft, bij 

welke locatie (welk adres) volgt/volgde de 

leerling onderwijs? 

 

Locatie  Plaats 

  Welk niveau volgt/volgde de leerling?  basisonderwijs mavo / havo / atheneum / gymnasium 

In welk leerjaar volgt/volgde de      

leerling onderwijs? 
 Groep 8 

 Leerjaar 1 

 Leerjaar 2  

 Leerjaar 3 

 

 

 Leerjaar 4 

 Leerjaar 5 

 Leerjaar 6 

 

 Gegevens van de ouder(s) en/of verzorger(s) 

 Ouder/verzorger 1 
Ouder/verzorger 1 is het eerste aanspreekpunt voor de school. Standaard wordt 

naar ouder/verzorger 1 de (digitale) rekening verstuurd. U kunt bij “naar wie 

moeten wij de rekening sturen” aangeven als u dit anders wenst. 

 

 Ouder/verzorger 2 

Relatie tot het kind:   
 

moeder vader verzorger 

 

Relatie tot het kind:   
  

moeder vader  verzorger 

Achternaam:  

 
Achternaam:  

Voornamen:  

 
Voornamen:  

Mobiel nummer:  
  

Mobiel nummer:  
  

E-mailadres (duidelijk opschrijven a.u.b.): 

 

E-mailadres (duidelijk opschrijven a.u.b.):  

LET OP: Hieronder alleen invullen wanneer het adres anders is dan het woonadres de leerling  
Straatnaam en huisnummer:  Straatnaam en huisnummer:  

  
Postcode:  
  

Postcode:  

Woonplaats:  

 
Woonplaats:  

 Waar mogen wij de rekening naartoe sturen? 

De schoolrekening wordt naar één van de ouders per e-mail verstuurd. 
Standaard wordt ouder/verzorger 1 als debiteur gekenmerkt.   
Als dit niet gewenst is, kunt u hieronder aangeven wie de rekening (na toelating van de leerling) betaald.  
 

 Ouder/verzorger 2  Anders:  

 Ondertekening door beide ouders  
 

Met ondertekening wordt verklaard dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. Voordat de leerling kan worden aangemeld moeten 
beide ouders die het Ouderlijk Gezag hebben het schooladviesformulier van de basisschool en het aanmeld-, 
belangstellingsformulier van het Einstein Lyceum ondertekenen.  

 

  *Heeft u alleen het ouderlijk gezag? 

  Als een van de ouders geen ouderlijk gezag heeft (en dus het formulier niet zal ondertekenen), ontvangen wij graag een verklaring uit het 

  gezagsregister.  Een verklaring van het gezagsregister kan gratis worden opgevraagd bij een rechtbank in uw woonplaats  

  www.rechtspraak.nl/Registers/Gezagsregister. 

 
  Handtekening ouder/verzorger 1     Handtekening ouder/verzorger 2    

 

 

  ____________________________    ____________________________ 

         
        Bij ontbreken van de handtekening van ouder/verzorger 2, a.u.b. reden opgeven. 

        Reden ontbreken handtekening: 
         

 Datum: ______________________    _______________________________________________________ 

 

 

 

  


