
Aanmeldingsformulier brugklas 2023-2024 

Gegevens basisschool 

Huidige basisschool 

Advies basisschool ☐ vwo    ☐ vwo/havo ☐ havo

Bij vwo advies Gymnasium ☐ ja         ☐nee

Alleen invullen bij ja: 
☐ als er wordt geloot bij overaanmelding in de brugklas gymnasium, dan wil ik mijn 
kind aanmelden voor de brugklas havo-vwo wanneer hij/zij wordt uitgeloot voor 
gymnasium

☐ als er wordt geloot bij overaanmelding in de brugklas gymnasium, dan wil ik mijn 
kind niet aanmelden voor de brugklas havo-vwo mocht hij/zij worden uitgeloot voor 
gymnasium. Gevolg hiervan is dat als uw kind uitgeloot wordt voor gymnasium hij/zij 
meegaat in de centrale loting en matching door de BOVO en dus op een andere 
school dan het Maerlant-Lyceum geplaatst zal worden.    

Gegevens leerling 

Naam: ☐ man ☐ vrouw

Geboortedatum: Geboorteplaats* : 

BSN nummer: 

Mobiel leerling: 

E-mailadres leerling:

Op het Maerlant-Lyceum zit al een broer/zus (naam): 

Gegevens ouders 

Gegevens ouder / verzorger 1**            ☐ man ☐ vrouw

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

Gegevens ouder / verzorger 2 ☐ man ☐ vrouw

Naam: 

Adres (indien afwijkend van 1): 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres:

* Gegevens nodig in verband met inschrijving in Magister / diplomagegevens

** De eerste ouder / verzorger is aanspreekpunt bij inschrijving van o.a. tafeltjesavonden 

In te vullen door de school 

Inschrijvingsdatum: .. - .. - …. 

ID gecontroleerd: ☐ 

Plaats:

Plaats:

zoz



Overig 

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig in het kader van Passend Onderwijs (zoals ook 

aangegeven in het OKR) 
☐ ja ☐ nee

Ondertekening 

Belangrijk:  
Pas na ontvangst van dit formulier en het BOVO-formulier met schooladvies en unieke code kan het
Maerlant-Lyceum de aanmelding in behandeling nemen en beoordelen of de leerling toelaatbaar is. Na 
toelating ontvangt u een aanvullend formulier ten behoeve van de definitieve plaatsing 

Plaats en datum: 

Handtekening: 

De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in de leerlingenadministratie, die voldoet aan de bepalingen van de AVG. 



  

  

ADDENDUM bij aanmeldingsformulier 2023-2024  

  

Beste ouder,  

Het Maerlant-Lyceum heeft een uitgebreid buitenschools reizenprogramma. Dit maakt 

onderdeel uit van ons totale lesprogramma en de reizen zijn daarom ook voor alle leerlingen 

verplicht. De bijdrage is van overheidswege vrijwillig. U zult begrijpen dat wij u toch 

verzoeken de kosten te voldoen om dit soort extra activiteiten te kunnen blijven organiseren. 

Tevens biedt de school Cambridge Engels aan vanaf de brugklas. Hiertoe worden extra 

lessen Engels (versterkt taalonderwijs) aangeboden in klas 1 tot en met 4 en doen leerlingen 

mee met het B2 First examen aan het einde van klas 3.  

Tot slot werken wij sinds twee jaar met windows laptops om bij te dragen aan de digitale 

ontwikkeling van de leerling. Een device is aan te schaffen via The Rent Company. Huur is 

ook mogelijk. 

Op www.maerlant-lyceum.nl staan onder schoolinformatie de actuele kosten vermeld van de 

reizen. De kosten voor het introductiekamp bedragen € 195,-.* 

Jaarlijks ontvangt u van de financiële administratie van het Maerlant-Lyceum een factuur 

voor de ouderbijdrage. In het schooljaar 2022-2023 bedroeg deze bijdrage € 220,-.  

  

  
* Wanneer de financiële situatie het deelnemen aan het reizenprogramma onmogelijk maakt, dan zal de school 

samen met u zoeken naar een passende oplossing.  

http://www.maerlant-lyceum.nl/
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