
 
Aanmeldformulier 
Voor schooljaar 2022-2023 
atheneum, havo, mavo 
 

 

 

 

 

Voor welk leerjaar wilt u uw kind aanmelden? 

Welk leerjaar?    
  leerjaar 1* 
  leerjaar 2  
  leerjaar 3 

  leerjaar 4  
  leerjaar 5   
  leerjaar 6 

 
* De leerling wordt geplaatst in een opleiding op basis 

van het advies van de afleverende school. 
. 

**Er wordt les gegeven op atheneum niveau 
. 
 Gewenste  

plaatsing?    

  atheneum 
  atheneum/havo** (alleen leerjaar 1)  
  havo 
  mavo  

Leerjaar 4, 5 of 6  
havo of  
atheneum 
Welk profiel?    

  Cultuur & Maatschappij 
  Economie & Maatschappij 
  Natuur & Gezondheid 
  Natuur & Techniek 

 
Leerjaar 3 of 4  
mavo 
Welk profiel?    

 
 Techniek 
 Zorg & Welzijn 
 Economie 

Gegevens leerling 

Achternaam Burgerservicenummer 

Voornamen voluit Voorletters 

Roepnaam                   jongen    meisje 

Geboorteplaats Geboortedatum 

Geboorteland Nationaliteit 

Welke taal wordt er thuis gesproken? 

Datum aankomst in Nederland 
(indien van toepassing) 

Volgt onderwijs in Nederland sinds 
(indien van toepassing) 

Straat  Huisnummer 

Postcode/Plaats 

Telefoonnummer thuis Mobiel nummer leerling 

Heeft uw kind een  
dyslexieverklaring? 

  ja (een kopie bijsluiten) 
  nee  

Heeft uw kind een zwemdiploma? 
  ja 
  nee  

Ondergetekende verklaart hierbij dat Park Lyceum de school van eerste voorkeur is.                                ja     nee 

Is er bij uw kind sprake van een extra ondersteuningsbehoefte? Bijvoorbeeld 
adhd, ass, sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek of een fysieke beper-
king? 

  nee           
  ja, zie hieron-

der 

Indien ja: omschrijf welke aanvullende ondersteuning is noodzakelijk/gewenst en de gewenste frequentie. Voeg het ont-
wikkelingsperspectiefplan, begeleidingsverslagen, overige informatie over extra ondersteuningsbehoeften en, indien van 
toepassing, kinderpsychiatrische diagnostiekbrief toe aan de aanmelding. 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Zijn er bijzonderheden die voor school van belang kunnen zijn?  
Denk hierbij aan gezondheid, medicijngebruik, thuissituatie, bijzonderheden op sociaal-emotioneel gebied etc. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Postbus 10015, 1301 AA Almere 

Buñuellaan 4, 1325 PL Almere 

Telefoon 036 – 523 81 08 

parklyceum@hetbaken.nl 

www.parklyceum.nl 



 

 

Gegevens ouder(s)/verzorger(s) 

Algemeen    

Leerling woont bij   beide ouders   vader   moeder   voogd   anders namelijk 

Zitten/zaten er broers/zussen op een school van Het Baken Almere?  nee   ja, namelijk   

Ouder/verzorger 1 Eerste aanspreekpunt voor de school en factuuradres 

Naam en voorletters     man     vrouw 

Adres    

Postcode/plaats    

Telefoonnummer  Mobiel  

E-mailadres   
                * noodzakelijk ivm digitale corres-

pondentie/facturatie 

Ouder/verzorger 2  

Naam en voorletters     man     vrouw 

Adres    

Postcode/plaats    

Telefoonnummer  Mobiel  

E-mailadres   
                * noodzakelijk ivm digitale corres-

pondentie 

Gegevens huidige school 

Naam school 

Adres 

Postcode/Plaats 

Telefoonnummer 

Naam leerkracht/mentor 

Groep/leerjaar 

E-mailadres 

Is uw kind blijven zitten? 

Bij inschrijving voor leerjaar 2, 3, 4, 5 of 6 

 Leerjaar Opleiding 

Huidige opleiding → 
  1 
  2 
  3 

  4 
  5 
  6 

   mavo (tl) 
   havo 
   atheneum 
   gymnasium 

Reden voor verlaten huidige school  

Ondertekening*  Verzenden 

Datum 
 
Naam 
 

 
Handtekening 

U kunt dit formulier, samen met een kopie 
van het adviesformulier van de basisschool,  
toesturen naar:   
 
Het Baken Almere, 
t.a.v. de Leerlingadministratie  
Antwoordnummer 1611 
1300 WE  ALMERE 
 
Ook is het mogelijk dit formulier in te leveren 
bij de receptie van de school. 

Datum 
 
Naam 

 

 
 
 
 
Handtekening 

 

* Alle gezaghebbende ouders/verzorgers dienen te ondertekenen. 
 

Ondergetekende verklaart hierbij bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en gaat akkoord met genoemde voorwaarden en met het onder-
wijsprogramma van Park Lyceum zoals genoemd in de schoolgids. Met het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met het uitwisselen van informatie 

tussen ons en de school van herkomst over de schoolloopbaan van uw kind. Park Lyceum gaat met deze persoonsgegevens vertrouwelijk om, dit geheel in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)). 


