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Theoretische leerweg/havo
❑5IFPSFUJTDIFMFFSXFH)BWP
Beroepsgericht Basis / kader / theoretische leerweg
❑5IFPSFUJTDIFMFFSXFH)BWP&YQSFTTJF

LMBT
LMBT

klas 2

Oosterlicht Academie (atheneum, lyceum
❑(ZNOBTJVN
of gymnasium), incl. Cambridge English
❑(ZNOBTJVN

LMBT
LMBT Klas 2

Theoretische leerweg
❑#FSPFQTHFSJDIU5IFPSFUJTDIFMFFSXFH
Theoretische leerweg
❑#,54QPSULMBT

LMBT
LMBT

klas 3

Havo/Atheneum
❑(ZNOBTJVN
*keuze Cambridge English
❑(ZNOBTJVN

LMBT
LMBT Klas 2

Kaderberoepsgerichte leerweg Economie & Ondernemen
❑5IFPSFUJTDIFMFFSXFH
LMBT klas 3
Kaderberoepsgerichte leerweg Economie & Ondernemen
❑5IFPSFUJTDIFMFFSXFH
LMBT klas 4

Gymnasium
❑(ZNOBTJVN
Gymnasium
❑)"70"UIFOFVN

LMBT Klas 3
Klas 4
LMBT

Basisberoepsgerichte leerweg Economie & Ondernemen
klas 3
❑,BEFSCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
LMBT)"
Basisberoepsgerichte leerweg Economie & Ondernemen
klas 4
❑,BEFSCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
LMBT)"

Gymnasium
❑)"70"UIFOFVN4QPSULMBT
Gymnasium
❑)"70"UIFOFVN&YQSFTTJFLMBT

LMBT
LMBT

Klas 5

Dienstverlening & Producten: Kader Sport & Evenementen
klas 3
❑#BTJTCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
LMBT)"
Dienstverlening & Producten: Kader Sport & Evenementen
klas 4
❑#BTJTCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
LMBT)"

Atheneum
❑"UIFOFVN
Atheneum
❑"UIFOFVN

LMBT
LMBT

Klas 3

Dienstverlening & Producten: Basis Sport & Evenementen
❑,BEFSCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
LMBT*$5klas 3
Dienstverlening & Producten: Basis Sport & Evenementen
klas 4
❑,BEFSCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
LMBT*$5

Atheneum
❑"UIFOFVN
Atheneum
❑"UIFOFVN

LMBT
LMBT

Klas 5

Dienstverlening & Producten: Kader Media & ICT
❑,BEFSCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
Dienstverlening & Producten: Kader Media & ICT
❑,BEFSCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH

klas 3
LMBT4%7
klas 4
LMBT4%7

Havo
❑)"70
Havo
❑)"70

LMBT
LMBT

Klas 3

Dienstverlening & Producten: Basis Media & ICT
❑#BTJTCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH
Dienstverlening & Producten: Basis Media & ICT
❑#BTJTCFSPFQTHFSJDIUFMFFSXFH

klas 3
LMBT4%7
klas 4
LMBT4%7

Havo
❑)"70
*Cambridge English
❑$BNCSJEHF&OHMJTI

LMBT

Klas 5

klas 2
klas 4

Klas 6
Klas 4
Klas 6
Klas 4
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1 Voor de gegevensuitwisseling met Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de school een burgerservicenummer nodig.
Wanneer een leerling geen BSN heeft op het moment van inschrijving, wordt hiervoor het onderwijsnummer gebruikt.
* Doorhalen wat niet van toepassing is
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Schoolsoort:
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)VJTOVNNFS
#FSFJLCBBSIFJE
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5PFWPFHJOH
5PFWPFHJOH
HFIFJNKBOFF
HFIFJNKBOFF
HFIFJNKBOFF
HFIFJNKBOFF

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Zwemdiploma
Is uw kind in het bezit van minimaal zwemdiploma A?
NEE

JA *

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Druk: februari 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of een kopie van ID-kaart bij dit formulier voegen
In verband met de wettelijke bepalingen en de volledigheid van gegevens moet u bij inschrijving een kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
Uittreksel
Gemeentelijke
Basisbij
Administratie
kopie
van ID-kaart
bij ditbijformulier
voegen
uit het basis-register
als bijlage
dit formulier (GBA)
voegen.ofUeen
kunt
dit uittreksel
verkrijgen
de gemeente
in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.
In
verband Gemeentelijke
met de wettelijke
bepalingen
en de volledigheid
vankopie
gegevens
moet u bijbijinschrijving
eenvoegen
kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
Uittreksel
Basis
Administratie
(GBA) of een
van ID-kaart
dit formulier
uit
het basis-register
als bijlage
bij
dit formulier
voegen.ofUeen
kunt
dit uittreksel
verkrijgen
de gemeente
in van
de woonplaats
uworigineel/kopie
zoon/dochter/pupil.
Uittreksel
Gemeentelijke
Basis
Administratie
(GBA)
van ID-kaart
ditbijformulier
In verband
met de wettelijke
bepalingen
en de volledigheid
vankopie
gegevens
moet
u bijbijinschrijving
eenvoegen
kopie
de ID-kaart van
of een
uittreksel
In
verband
met
de
wettelijke
bepalingen
en
de
volledigheid
van
gegevens
moet
u
bij
inschrijving
een
kopie
van
de
ID-kaart
of
een
origineel/kopie
uittreksel
uit het basis-register als bijlage bij dit formulier voegen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.
uit het basis-register als bijlage bij dit formulier voegen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.

Uittreksel Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) of een kopie van ID-kaart bij dit formulier voegen
In verband met de wettelijke bepalingen en de volledigheid van gegevens moet u bij inschrijving een kopie van de ID-kaart of een origineel/kopie uittreksel
uit het basis-register als bijlage bij dit formulier voegen. U kunt dit uittreksel verkrijgen bij de gemeente in de woonplaats van uw zoon/dochter/pupil.

De gegevens van dit formulier zullen vertrouwelijk worden behandeld en wij houden ons aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Elke ouder heeft recht op inzage en correctie van onjuiste administratieve gegevens van het kind.

Druk: februari 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Druk: februari 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Druk: februari 2012. Druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de inhoud van dit formulier kunnen geen rechten worden ontleend.
Druk: februari
2012.DrukDruk-en
enzetfouten
zetfoutenvoorbehouden.
voorbehouden.Aan
Aande
deinhoud
inhoudvan
vandit
ditformulier
formulierkunnen
kunnengeen
geenrechten
rechtenworden
wordenontleend.
ontleend.
januari 2022.

