Bij het inleveren van dit volledig ingevulde en ondertekende
aanmeldingsformulier met bijlagen (zie ook de achterkant)
dient het paspoort of de ID-kaart van zoon/dochter te worden
meegenomen, zodat de school de officiële gegevens op het
aanmeldingsformulier kan controleren.

HAVO | ATHENEUM | GYMNASIUM | TTO

Aanmeldingsformulier klas 2 of hoger 2022-2023
Welke opleiding wil je op Mencia gaan volgen?
Tweede leerjaar:

Derde leerjaar:

Hoger leerjaar:
Afdeling

Leerjaar:

Profiel:

 havo

 havo

 havo

 leerjaar 4

 C&M

 atheneum

 atheneum

 atheneum

 leerjaar 5

 N&G

 gymnasium

 gymnasium

 gymnasium

 leerjaar 6

 E&M

 tto-havo

 tto-havo

 tto-havo

 tto-atheneum

 tto-atheneum

 tto-atheneum

 tto-gymnasium

 tto-gymnasium

 tto-gymnasium

 N&T

Gegevens leerling
achternaam:
voornamen (voluit):
roepnaam:

m/v gebm/v

geboortedatum:

geboorteplaats:

geboorteland:

adres:
postcode:

woonplaats:

tel.nr. thuis:

mobiel nummer leerling:

burgerservicenummer (bsn) leerling:

nationaliteit:

e-mailadres leerling:
naam huisarts:

tel. nr. huisarts:

Gegevens ouders (of andere wettelijke vertegenwoordiger(s))
Eerste ouder/verzorger

Tweede ouder/verzorger

naam:

naam:

voorletters:

voorletters:

adres

adres

adres:

postcode:

postcode:

woonplaats:

woonplaats:

tel.nr. thuis:

tel.nr. thuis:

mobiel nummer:

mobiel nummer:

tel. nr. werk:

tel. nr. werk:

geboorteland:

geboorteland:

nationaliteit:

nationaliteit:

e-mailadres:

e-mailadres:

relatie tot leerling:

relatie tot leerling:

* Het e-mailadres van de eerste ouder/verzorger wordt gebruikt om u digitaal op de hoogte te houden van schoolontwikkelingen van uw kind en u te
voorzien van algemene informatie. Graag eventuele wijzigingen in NAW-gegevens en/of gezinssituatie doorgeven via administratie@mencia.nl
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Vooropleiding leerling
Gegevens basisschool:
naam school:
adres:
postcode:

plaatsnaam:

telefoon:

naam leerkracht(en) groep 8:

Ander onderwijs na basisschool
naam school:
adres:
postcode:

plaatsnaam:

telefoon:

naam mentor:

soort onderwijs:

huidige klas/leerjaar:

is leerling ooit gedoubleerd?

ja / nee

zo ja: welk leerjaar?

Extra informatie
Dit volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulier dient te worden ingeleverd, vergezeld van:
• Kopie van het laatste rapport/cijferlijst;
• profielkeuzeformulier bij aanmelding klas 4 of hoger;
• indien van toepassing: groeidocument
• indien van toepassing: relevante deskundigenverklaringen (zoals dyslexieverklaring) en/of overige verslagen van eerder
relevant onderzoek

Verklaring
Door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de financiële voorwaarden, het
leerlingenstatuut en het schoolreglement (www.mencia.nl) van het Mencia de Mendoza Lyceum.
Ook geeft u het Mencia de Mendoza Lyceum toestemming om:
• relevante informatie over uw zoon/dochter op te vragen bij de school van herkomst;
• uw zoon/dochter te bespreken in het ondersteuningsadviesteam, als de school daartoe aanleiding ziet.
Aanmelding tto
Bij aanmelding voor tto verklaart u op de hoogte te zijn van het feit dat er jaarlijks een verplichte tto-bijdrage dient te
worden betaald, zie www.mencia.nl/ouders/kosten. Hiervan worden o.a. de uitwisselingsprogramma’s en studiereizen
bekostigd, maar ook de extra lessen Engels, Cambridge- en/of IB-examens, en overige tto-specifieke activiteiten.

Plaats:

Datum:

Handtekening ouder
(of andere wettelijke vertegenwoordiger)
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