
Gekozen school: 

Toestemmingsverklaring digitale aanmelding

Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier geven de ouders/verzorgers toestemming voor:

de digitale aanmelding bij de gekozen school voor voortgezet onderwijs door de basisschool.

 

Handtekening ouder/verzorger: ______________________________

Plaats: ______________________ Datum:_________________

Betreft:
Voorna(a)m(en):           

Roepnaam:          

Achternaam:

Straat:  Huisnr.:

Plaats: 

Voor welk schooltype meldt u uw kind aan? (U maakt uw keuze kenbaar door het vakje voor schooltype in te kleuren)

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.

Anna van Rijn College

Anna Lyceum 

❑ HAVO/Atheneum
❑ Atheneum
❑ Tweetalig HAVO/ 
 Atheneum
❑ Tweetalig Atheneum
❑ Tweetalig Gymnasium

Anna MAVO 

❑ MAVO/HAVO
❑ Tweetalig MAVO/ 
 HAVO

De Baanbreker

❑ Praktijkonderwijs

 
Yuverta Houten
(voorheen Wellantcollege)

❑ VMBO-BBL */**
❑ VMBO-KBL */**
❑ VMBO-GL  */**/***

* ❑ met LWOO

**Met één verplichte 
keuze uit onderstaande  
themaklassen:

*** Behalen TL-diploma
mogelijk
 
❑ themaklas Paardenklas
❑ themaklas Kookklas
❑ themaklas Carrousel
 

Cals College

Locatie Nieuwegein

❑ HAVO/Atheneum
 met oriëntatie op  
 technasium
❑ Atheneum 
 met oriëntatie op  
 technasium
❑ Gymnasium
❑ Tweetalig HAVO/
 Atheneum
❑ Tweetalig Atheneum
❑ Tweetalig Gymnasium

Locatie IJsselstein

❑ Atheneum met  
 oriëntatie technasium,  
 Latijn naar keuze
❑ HAVO/Atheneum met  
 oriëntatie technasium,  
 Latijn naar keuze
❑ HAVO met oriëntatie  
 technasium
❑ MAVO/HAVO  
❑ KADER/MAVO  
 (vmbo-k/m)
❑ BASIS/KADER 
 (vmbo b/k) 
❑ BASIS/KADER met  
 LWOO (vmbo b/k) 
 

College De Heemlanden

❑ HAVO 
❑ HAVO/Atheneum 
❑ Atheneum 
❑ Atheneum-plus 
(Versneld en verrijkt VWO)
❑ '10-14 onderwijs

Oosterlicht College 

Locatie Nieuwegein 

❑ Oosterlicht Academie 
 (atheneum en gymnasium),  
 incl. Cambridge English
❑ HAVO/VWO*,  
 
❑ * keuze Cambridge English

❑ Brugjaar Jan Ligthart

❑ VMBO-TL/Havo 
❑ VMBO-B/K/T* 

❑ *met LWOO

Locatie Vianen 

❑ HAVO/Atheneum 
❑ VMBO-TL/HAVO 
❑ VMBO-B/K/T
❑ VMBO-B/K met LWOO 

Houtens school voor 
MAVO en beroeps-
gericht onderwijs

❑ HAVO kansklas
❑ VMBO TL (MAVO)
❑ VMBO-KBL/BBL*
❑ * met LWOO


