
* Doorhalen wat onjuist is en/of zo nodig aanvullen. 

 

 

 

AANMELDINGSFORMULIER KLAS 2 of 3 

 

Ondergetekende(n) wens(t)en als ouder(s)/ 

voogd/verzorger(s)* met ingang van  …. - ..…. - ……… 

plaatsing van hun kind/pupil in het 2e of 3e leerjaar 

 

In te vullen door de school 
 
 
 
 
 

 
      ID-kaart 

 

 

 

Gegevens aangemelde leerling 

Achternaam:      Voorvoegsel(s):     

Voornamen:            

Roepnaam:      Geslacht:  jongen/meisje* 

Burgerservicenummer :      

Adres:             

Postcode:      Woonplaats       

Telefoon:      E-mailadres leerling      

Geboortedatum:     Geboorteplaats      

Geboorteland:      Nationaliteit:       

Aantal jaren in Nederland wonend:   hele leven /   jaren * 

Spreektaal thuis:     

Uit hoeveel personen bestaat uw gezin?                

Hoeveel broers en zussen heeft de aangemelde leerling?                              broer(s) en   zus(sen) 

Is/zijn één of meer van de kinderen reeds op onze school ingeschreven?      

Masters 

 

      VWO-kern+                 Kunstmaster 

      Sportmaster                Theatermaster 

 
 
Plak hier 
een pasfoto 
van uw kind 



* Doorhalen wat onjuist is en/of zo nodig aanvullen. 

 

Schoolloopbaan    

Gehele basisonderwijs in Nederland gevolgd     / aantal jaren   

Cito score basisschool    of ander advies basisschool        

Huidige school:         Zit in klas   profiel     

Adres:         Postcode    

Woonplaats:       

Mentor/decaan school:      
 

Steeds bevorderd: ja / nee   leerjaar (en) overgedaan     

Na het basisonderwijs op één school gezeten ja / nee * 
 
 
 
 
Gegevens verzorger 1 
 
Achternaam:      Voorvoegsel(s):      

Voorletter(s):      Geslacht:  mannelijk/vrouwelijk*   

Nationaliteit: Nederlandse /     Geboortedatum:      

Geboorteplaats:       Geboorteland:       

Adres:        Postcode:       

Woonplaats:        Telefoon (werk):      

Beroep:         Telefoon (mobiel):      

Bank/Gironummer:       Ouder/verzorger/voogd*      

E-mailadres:          

 

Gegevens verzorger 2 

Achternaam:      Voorvoegsel(s):      

Voorletter(s):      Geslacht:  mannelijk/vrouwelijk*   

Nationaliteit: Nederlandse /     Geboortedatum:      

Geboorteplaats:       Geboorteland:       

Adres:        Postcode:       

Woonplaats:        Telefoon (werk):      

Beroep:         Telefoon (mobiel):      

Bank/Gironummer:       Ouder/verzorger/voogd*      

E-mailadres:        

 

 

 

 



* Doorhalen wat onjuist is en/of zo nodig aanvullen. 

Wilt u s.v.p. ook de volgende vragen beantwoorden 

 

 Is er bij uw kind dyslexie geconstateerd?    ja / nee 

 Zo ja, is er een dyslexieverklaring en onderzoeksrapport?  ja / nee 

(graag kopie toevoegen) 

 Is er bij uw kind dyscalculie geconstateerd?    ja / nee 

 Zo ja, is er een dyscalculieverklaring en onderzoeksrapport? ja / nee 

(graag kopie toevoegen) 

 

Zijn er omstandigheden waarover u de school in kennis wilt stellen met het oog op de begeleiding van het 

kind?  

              

              

               

 

Wilt u uw zoon / dochter opgeven voor de Vwo-kern+ klas?   ja / nee 

 

Er zijn creatieve masters op het HML. Onderstaande masters worden voor een heel jaar gekozen. Aan deze 

masters zijn kosten verbonden (zie www.hml.nl/informatie). Wilt u uw zoon / dochter daarvoor opgeven, maakt 

u dan a.u.b. een keus: 

Wilt u uw zoon / dochter opgeven voor de kunstmaster?   ja / nee 

Wilt u uw zoon / dochter opgeven voor de sportmaster?   ja / nee 

Wilt u uw zoon / dochter opgeven voor de theatermaster?   ja / nee 

 

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van beeldmateriaal van uw  ja / nee 

zoon/dochter ten behoeve van website, poster, schoolkrant etc.? 

 

Ondergetekende(n) is/zijn ermee bekend dat hij/zij lid wordt/worden van de Vereniging "Het Haags Montessori 

Lyceum" en gaat/gaan akkoord met de daaruit voortvloeiende financiële consequenties voor wat betreft 

ouderbijdragen etc. 

Bovendien gaat/gaan ondergetekende(n) akkoord met het feit dat adres- en telefoongegevens voor HML-

leerlingen en medewerkers openbaar zijn. 

 

Plaats       Datum     

 

Handtekening verzorger 1                    Handtekening verzorger 2 

 

 

 

             


