
Leerling
achternaam leerling       voorvoegsel

voornamen voluit

roepnaam

geslacht    man     vrouw geboortedatum

geboorteplaats geboorteland

nationaliteit

indien geboren in buitenland:
sinds wanneer in Nederland aantal jaren basisonderwijs in Nederland

adres

postcode  woonplaats

telefoonnummer e-mailadres

burgerservicenummer (sofi-nummer)

geloofsovertuiging    protestants-christelijk   rooms-katholiek

     islamitisch   anders, nl.

naam basisschool adres

  plaats

naam huisarts telefoonnummer huisarts

Bij voorkeur in de klas bij* 

Zijn er (lichamelijke) problemen (b.v. gehoor, spraak, gezichtsvermogen, overgevoeligheid)?

Welke medicijnen gebruikt uw zoon/dochter hiervoor? 

z.o.z. >* Het is niet altijd mogelijk om alle wensen te honoreren.

Aanmeldingsformulier brugklas 2022 – 2023
CLD | Locaties Molenhuispad (havo/vwo) en Hof van Delft (mavo/havo)

Plaatsingswens

 mavo
 mavo/havo
 havo/vwo  belangstelling voor technasium
 vwo   belangstelling voor technasium
 gymnasium

Advies basisschool 
Bij dubbel advies 2 vakjes aankruisen

 mavo
 mavo met lwoo
 havo
 vwo
 nog niet bekend

Aanmelden voor een opleiding in de beroepsgerichte leerwegen (vmbo gl/kbl/bbl)?  
Zie www.sc-delfland.nl/groep-8/aanmelden)



Zijn er bijzondere (gezins)omstandigheden die voor de school van belang zijn?

Zijn er andere bijzonderheden, (b.v. dyslexie, autisme)?

Indien u al (een) ander(e) kind(eren) op het CLD heeft, wat is zijn/haar naam?

Ouder(s) / verzorger(s)
 ouder 1 ouder 2
naam  naam

voorletter(s) voorletter(s)

adres  adres

postcode postcode

woonplaats woonplaats

telefoon 1. telefoon 1.

telefoon 2. telefoon 2.

e-mailadres e-mailadres

nationaliteit nationaliteit

indien in buitenland geboren: indien in buitenland geboren:
land van herkomst land van herkomst

Indien kind niet bij één van beide ouders woont: naam verzorg(st)er(s)

Is het CLD de school van uw eerste keuze?     ja     nee

Ondergetekende meldt bovenstaande leerling aan en verklaart zich akkoord met de bepalingen, vermeld in het 
bijgevoegd toelatingsreglement.

datum aanmelding

handtekening van de ouder 1                                                en/of handtekening van de ouder 2

De aanmeldingsperiode is van 5 februari tot en met 25 februari 2022. Aanmeldingen na die periode 
kunnen alleen in behandeling worden genomen bij voldoende plaats binnen geplande lesgroepen.
 

Wij verzoeken u het schooladviesformulier dat u via de basisschool hebt gekregen ook mee te sturen.  
Dit formulier bevat een unieke code die wij nodig hebben om de aanmelding te kunnen verwerken.

Digitaal aanmelden
via de website 

(groep-8>aanmelden)

Schriftelijk aanmelden
Christelijk Lyceum Delft, Centrale Onderwijsadministratie, 
  t.a.v. mevrouw I. Madari, p/a Molenhuispad 1, 2614 GE Delft


