
  

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

Belangstellingsformulier  
 

  

Dit blok niet zelf invullen  
 

Datum inlevering:  

 

Datum kennismakingsgesprek:  

Kennismakingsgesprek met:  

   

Leerlingennummer: ______________  

Cursus: 20 ___  - 20___  

Voor welk niveau en leerjaar heeft uw kind belangstelling?  

 
Niveau  MAVO   HAVO   VWO (leerjaar 1)  /  atheneum (leerjaar 2 t/m 6)    gymnasium (leerjaar 2 t/m 6) 

 

Leerjaar  1    2   3   4   5   6                    

                                                     
Indien de leerling ook wil deelnemen aan één van onze pijlers, dan graag hieronder 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  
 

 Gegevens van het kind  

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:    Telefoon thuis: 

Woonplaats:  

 
Mobiel nummer van de leerling: 

 
E-mailadres van de leerling: 

 

 
Broer of zus nu op het Einstein?    

 

  Ja: (naam broer of zus):  

  Nee.  

 

Medische gegevens en (leer)kenmerken 

Naam Huisarts (of naam praktijk) 
 
 

 

 

Telefoonnummer: 

Gebruikt uw kind medicijnen?   

  
 Nee   
 Ja. Omschrijving medicijnen:   

 

Is er momenteel hulp van externe instanties?  
  O Nee   
  O Ja, omschrijving externe hulp: 
 

 Leerkenmerken  
Indien officiële verklaring aanwezig, graag kopie inleveren bij 
de administratie. 

  
  O Dyslectisch. Dyslexieverklaring.  Ja / Nee 
  O Dyscalculie. Dyscalculieverklaring. Ja / Nee 

 Overige kenmerken 

 O ASS (bv.: AD(H)D, PDD NOS, Asperger) 

 O Anders, nl.: 

 



Waar volgt uw kind op dit moment onderwijs?  

BASISSCHOOL (BS)  Naam basisschool: 
 

VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) Naam school voortgezet onderwijs:   
  

Straatnaam en huisnummer:  

 

Woonplaats:  

 
Voorlopig advies van de basisschool: 

 

Welk niveau in het VO volgt uw kind nu?  

 
 MAVO /  HAVO /  ATHENEUM /  GYMNASIUM 

 
Welk leerjaar volgt uw kind in het VO?  

Leerjaar:   

 

Gezinssituatie Bij aanmelding VO M3, M4, H4, H5, V4, V5 of V6 moet een profielkeuzeformulier ingevuld en bijgevoegd worden! 

Gegevens van de ouder/verzorger 1  Gegevens van de ouder/verzorger 2  

Relatie tot het kind:   
 

moeder vader verzorger anders: 

 

Relatie tot het kind:   
  

moeder vader  verzorger  anders: 

Achternaam:  

 
Achternaam:  

Voornamen:  

 
Voornamen:  

Mobiel nummer:  
  

Mobiel nummer:  
  

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

 

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

LET OP: Hieronder alleen invullen wanneer het adres anders is dan het woonadres van uw kind  
Straatnaam en huisnummer:  Straatnaam en huisnummer:  

  
Postcode:  
  

Postcode:  

Woonplaats:  

 
Woonplaats:  

 Waar mogen wij (na toelating) de rekening naartoe sturen? 

De schoolrekening wordt naar één van de ouders per e-mail verstuurd, wilt u daarom het ingevulde e-mailadres bij het 
onderdeel ouder/verzorger nog een keer extra controleren? 
 
U mag de rekening per e-mail sturen naar (graag één keuze aankruisen a.u.b.): 
 

 vader  
 moeder  
 verzorger 1   
 verzorger 2 
 anders:  

 

 Ondertekening door beide ouders  
 

Voordat de leerling kan worden aangemeld moeten beide ouders die het Ouderlijk Gezag hebben het aanmeldformulier van de 
basisschool en het belangstellingsformulier van het Einstein Lyceum ondertekenen.  
 

  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. 

 

Ondertekening  

 Met ondertekening wordt verklaard dat dit formulier naar waarheid is ingevuld. 
 

Datum: ______________________    

 

 

Handtekening ouder/verzorger 1     Handtekening ouder/verzorger 2    

 

 

 

____________________________    ____________________________ 
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