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Datum inschrijving 
 

Leerlingnummer 
 

BRIN vorige school 
 

In te vullen door het Etty Hillesum Lyceum

Inschrijving

Achternaam 
 

Voornamen (voluit) 
 

Roepnaam 
 

Geboortedatum 
 

Geslacht   Man     Vrouw 

Burgerservicenummer 
 

Geboorteplaats en -land 
 

Datum in NL (bij niet in NL geboren) 
 

Nationaliteit(en) 
 

Adres 
 

Postcode/woonplaats 
 

Telefoonnummer(s) 
 

Naam vorige school 
 

In te vullen door ouders/verzorgers

Leerlinggegevens
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Arkelstein (Pro)    leerjaar 2   leerjaar 3  leerjaar 4  leerjaar 5   leerjaar 6 

De Boerhaave

 leerjaar 2  havo  atheneum  gymnasium 
  havo XL  atheneum ecolyceum  gymnasium ecolyceum   

 leerjaar 3  havo   atheneum  gymnasium 
    atheneum ecolyceum  gymnasium ecolyceum  

De Marke*

 leerjaar 2  vmbo basis     vmbo basis-kader
   mavo    havo       
   leerroute Het Corberic mavo/havo   leerroute Het Corberic havo/vwo  

 leerjaar 3  vmbo basis    vmbo kader 
  mavo    havo
   leerroute Het Corberic mavo/havo   leerroute Het Corberic havo/vwo   

 leerjaar 4  vmbo basis    vmbo kader  
  gemengde leerweg   mavo

Het Stormink

 leerjaar 2  vmbo basis  vmbo kader 

   mavo   havo  atheneum  leerroute atheneum tto  

 leerjaar 3  mavo  havo  atheneum  leerroute atheneum tto  

Het Vlier*

 leerjaar 4  havo  atheneum  gymnasium

 leerjaar 5  havo  atheneum  gymnasium

 leerjaar 6  atheneum  gymnasium

* Profielkeuze vindt plaats in overleg met teamleider en/of  decaan

In te vullen door ouders/verzorgers

Schoolkeuze
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Gegevens ouders/verzorgers

Gegevens ouders/verzorgers

Achternaam 
 

Voorletters 
 

Geslacht   Man     Vrouw

Relatie   Vader     Moeder     Anders, namelijk:  
 

 

Adres 
 

Postcode/woonplaats 
 

Telefoonnummer(s) 
 

E-mail 
 

Wettelijk vertegenwoordiger   Ja     Nee

Achternaam 
 

Voorletters 
 

Geslacht   Man     Vrouw

Relatie   Vader     Moeder     Anders, namelijk:  
 

 

Adres 
 

Postcode/woonplaats 
 

Telefoonnummer(s) 
 

E-mail 
 

Wettelijk vertegenwoordiger   Ja     Nee
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IBAN nummer 
 

Naam rekeninghouder 
 

Plaats 
 

E-mail rekeninghouder 
 

Dit is GEEN automatische incasso. Uw gegevens worden gebruikt bij eventuele terugbetaling.

In te vullen door ouders/verzorgers

Vrijwillige ouderbijdrage

Leerling heeft een dyslexieverklaring   Nee    Ja

Leerling heeft een dyscalculieverklaring   Nee    Ja

Is er sprake van een ondersteuningsvraag?

  Nee    Ja, namelijk   Arrangement Expertisepunt 

  Klas Met Expertise (KME)

  Plusklas Arkelstein

In te vullen door de basisschool.Begeleidingsbehoefte

Is er sprake van een ondersteuningsvraag en wordt er een arrangement aangevraagd bij het 
Samenwerkingsverband VO Deventer?
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Terugkoppeling voortgezet onderwijs

Voor de vorige voortgezet onderwijs school is het van belang terugkoppeling te krijgen over hoe het met uw kind op 
de nieuwe middelbare school gaat.

Geeft u toestemming voor het verstrekken van de studievoortgang/resultaten van uw kind aan de voortgezet 
onderwijs school die uw kind hiervoor heeft bezocht?

  Ja        Nee

Overige opmerkingen

In te vullen door ouders/verzorgers
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Ondertekening

Door onder dit formulier uw handtekening te zetten verklaart u:

• Kennis te hebben genomen van de volledige inhoud van het digitale Overstap Service Onderwijs dossier.

• Dat de directeur van het Etty Hillesum Lyceum of  zijn gemachtigde toestemming heeft, als het noodzakelijk is voor 
de toelating, aanvullende informatie op te vragen bij de basisschool van uw kind en/of  andere externe instanties.

• Toestemming te geven de informatie uit dit dossier te gebruiken voor het indienen van een aanvraag voor praktijk-
onderwijs bij het Samenwerkingsverband VO Deventer. Meer informatie: www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl

De informatie uit het OSO-dossier wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de directeur van het Etty Hillesum Lyceum 
of  zijn gemachtigden. Als u bezwaar heeft tegen het opvragen van informatie bij de basisschool of  andere instanties 
kunt u dat schriftelijk kenbaar maken bij de Centrale Directie van het Etty Hillesum Lyceum.

Plaats Datum

Handtekening ouder/verzorger 1

Naam ouder/verzorger 1 Naam ouder/verzorger 2

Handtekening ouder/verzorger 2

Aldus naar waarheid ingevuld,

NB: In verband met de wet op de privacy worden de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk behandeld.
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Naam school 
 

BRIN nummer school 
 

Adres 
 

Postcode / plaats 
 

Naam directeur 
 

Telefoonnummer(s) 
 

Naam leerling 
 

Gevolgde opleiding, afdeling, leerjaar 
 

Datum van inschrijving 
 

Datum van uitschrijving 
 

Advies basisschool 
 

Advies laatst bezochte school 
 

In te vullen door de laatst bezochte school  (t.b.v. de administratie van de nieuwe school)

Handtekening directie school voor 
voortgezet onderwijs Schoolstempel

Retouradres: 
Etty Hillesum Lyceum
T.a.v. Centrale Aanmelding
Postbus 199
7400 AD Deventer

Naam ondertekenaar

Nb: Wilt u (indien nodig) voor uw eigen administratie een kopie maken van 
dit formulier?
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