
Aanmeldingsformulier

In te vullen door de administratie

Datum

Leerlingnr.

Leerlinggegevens

Achternaam Voorvoegsel

Voorletter(s)

Voornamen

Roepnaam Geslacht m/v

Adres Huisnummer

Woonplaats Postcode

Telefoon 0 6

Geboorteplaats Geboortedatum

Geboorteland

Nationaliteiten

BSN nummer

Opmerkingen

Klas Niveau mavo - mavo /havo - havo - havo/vwo - vwo - TTO

Hemsterhuisstraat 79
1065 JX Amsterdam

T 020 615 27 80
F 020 614 15 57

E school@hlw.nl
I www.hlw.nl

Gegevens Basisschool

Naam school Plaats

Schooladvies

Contactpersoon

Telefoon Cito score

Aanvullende leerlinggegevens

Medische bijzonderheden Medicijn gebruik ja/nee

In Nederland sinds Godsdienst

Behoefte aan bijzondere zorg Zwemdiploma’s ja/nee

* Bijv. wegens dyslexie of pestverleden

Broer/Zus op HLW

Plaatsingswensen



Gegevens ouder / verzorger (2)

Achternaam Voorvoegsel

Voornaam Voorletter(s)

Adres Huisnummer

Postcode Woonplaats

Telefoon Privé/werk/geheim

Telefoon mobiel 0 6 Privé/werk/geheim

E-mail

Geboorteland Geboortedatum

Nationaliteit Geslacht m/v

Relatie tot leerling vader / moeder / pleegouder / voogd(es)

Burgelijke staat gehuwd / ongehuwd / samenwonend / gescheiden / weduwe / weduwenaar

Zij-instromers gegevens vorige school

Naam school Plaats Naam contact persoon Telefoonnummer

Datum aanmelding Handtekening wettelijke vertegenwoordiger(s)
Ouder/Voogd/Verzorgers

●  Door de inschrijving van uw kind op het Hervormd Lyceum West verplicht u zich tot het laten deelnemen van uw kind aan alle (sport)activiteiten 
die bij het lesprogramma horen, inclusief de activiteiten die buiten de school plaatsvinden, zoals het brugklaskamp, excursies, schoolreizen, sport-
dagen e.d. Tevens verplicht u zich tot betaling van alle kosten verbonden aan het verblijf in brugklas en volgende leerjaren.

●  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen verplicht ons in voorkomende gevallen de bovenstaande persoonlijke gegevens  
te verifiëren bij de burgerlijke stand. Met ondertekening van dit formulier geeft u ons toestemming daarvoor.

● Ondergetekende heeft kennis genomen van en gaat akkoord met de schoolregels (zie de website van de school).

● Ondergetekende geeft toestemming beeldmateriaal van zijn/haar zoon/dochter, gemaakt tijdens schoolactiviteiten, te gebruiken voor:

- de website van het HLW *
- de social media pagina’s van het HLW *
- drukwerk van het HLW *

* Doorhalen waar u geen toestemming voor geeft.

● Ondergetekende geeft wel/geen toestemming voor het uitwisselen van gegevens met de toeleverende (basis)school.

Gegevens ouder / verzorger (1)

Achternaam Voorvoegsel

Voornaam Voorletter(s)

Adres Huisnummer

Woonplaats Postcode

Telefoon Privé/Werk/Geheim

Telefoon mobiel 0 6 Privé/Werk/Geheim

E-mail

Geboorteland Geboortedatum

Nationaliteit Geslacht m/v

Relatie tot leerling vader / moeder / pleegouder / voogd(es)

Burgelijke staat gehuwd / ongehuwd / samenwonend / gescheiden / weduwe / weduwenaar

Leerlingen kunnen alleen ingeschreven worden met een kopie van het paspoort of de identiteitskaart.


