
   In te vullen door de school 
Datum aanmelding:  2019 
Advies basisschool: □ havo     / □ havo/vwo     / □ vwo 

Eindscore: 
Gegevens binnen: Schoolwisselformulier □ Extra ondersteuning nodig □

Schoolovereenkomst □ Dyslexieverklaring □ 
Privacy overeenkomst □ Eindscore □ 

   Graag digitaal invullen door ouder (dus niet met pen)
(indien u niet in staat bent  het ingevulde formulier uit te printen kunt u het mailen naar 

info@cartesius.espritscholen.nl  
dan verzorgen wij het printen en hoeft u het formulier bij het intakegesprek alleen maar te ondertekenen) 

Graag 1 dag voor uw afspraak naar genoemd emailadres mailen. 

Gegevens leerling 
ik meld me aan voor niveau:    havo     /   havo/vwo     /   vwo 

leerjaar:  1 /   2  /   3 /   4 /   5 
achternaam:  geslacht:   m /   v 

roepnaam: 
officiële voornamen: 

straat:  nr.: 
postcode:  woonplaats: 

mobielnummer: 
burgerservicenummer (bsn): 

geboortedatum: 
geboorteplaats: 

geboorteland: 
nationaliteit: 

Indien niet in Nederland geboren 
datum in Nederland: 

onderwijs in Nederland sinds: 
woont bij:  beide ouders  moeder  vader 

 anders, namelijk: 
Schoolinformatie moet worden gestuurd (graag hieronder één hokje aanvinken): 
 aan beide ouders 
 alleen aan moeder 
 alleen aan vader 
 anders, nl.: 

Gegevens basisschool 
naam: 
straat: Nr.: 
postcode: plaats: 

Cartesius Lyceum 
Aanmeldingsformulier 
schooljaar 2019 - 2020 

mailto:info@cartesius.espritscholen.nl


Gegevens huidige school (geldt niet voor groep 8 aanmeldingen) 
naam: 
straat: Nr.: 
postcode: plaats: 
huidig leerjaar: 
huidig niveau: 

Indien je je aanmeldt voor leerjaar 4 of hoger, welk vakkenpakket kies je dan. 
profiel:    EM    CM    NG    NT 
vakken: 
eventueel extra vak(ken): 

telefoon thuis: 
telefoon mobiel: 

telefoon werk: 
e-mailadres: 
nationaliteit: 

geboorteland: 

Gegevens vader/verzorger/voogd 
voorletter(s): achternaam: 
straat: Nr.: 
postcode: woonplaats: 

telefoon thuis: 
telefoon mobiel: 

telefoon werk: 
e-mailadres:: 
nationaliteit: 

geboorteland: 

Overige informatie: 

Zijn er bepaalde activiteiten waaraan uw zoon/dochter niet mee mag doen?  ja /  nee 
Zo ja, graag gezondheidsverklaring van arts meenemen   ja /  nee 
Heeft uw zoon/dochter een dyslexieverklaring, zo ja kopie meenemen   ja /  nee 
Heeft uw zoon/dochter een zwemdiploma?   ja /  nee 

Ondergetekende verklaart de gegevens naar waarheid te hebben verstrekt en geeft hierbij 
toestemming aan de basisschool waar haar/zijn dochter/zoon vandaan komt en de VO-school 
waar zij/hij is aangemeld om alle informatie, die van belang is voor een goede begeleiding van 
haar/zijn kind, uit te wisselen. 

Datum: 2019 Handtekening: 

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u aan het eens te zijn met 
de inhoud van de schoolgids (zie website Cartesius Lyceum). 

Gegevens moeder/verzorgster/voogd 
voorletter(s): achternaam: 
straat: Nr.: 
postcode: woonplaats: 
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