Toestemmingsformulier examenleerlingen (2018-2019)

Gegevens leerling

Roepnaam:…………………………………………….
Klas:……………………….

Achternaam:……………………………………………………………

Leeftijd nu:………………….

Geboortedatum:………………………………………..

Datum:…………………..
Ben je jonger dan 16 jaar dan dient 1 van je ouders/verzorgers dit formulier te ondertekenen.
Ben je 16 jaar of ouder dan mag je dit formulier zelf invullen en ondertekenen.
Indien je voor 1 augustus 2019 16 jaar wordt, dien jijzelf op dat moment dit formulier alsnog zelf te
ondertekenen.

Dit formulier gaat over 4 onderwerpen
1. Afdrukken van je naam en pasfoto in het fotojaarboek (alleen voor de examenleerlingen).
2. Toestemming voor het vermelden van je naam in de lijst van geslaagden op de site en in de
pers (alleen voor de examenleerlingen).
3. Toestemming voor het gebruik van een doorstroomformulier voor leerlingen van 4 mavo die
naar het MBO gaan (alleen voor examenleerlingen VMBO).
4. Vermelding van buitenschoolse activiteiten in je tijd op het Lyceum in verband met het
Plus-document (voor alle examenleerlingen).

In te vullen door alle examenleerlingen (ook leerlingen die deelexamen
doen)
1

→

2

→

Toestemming voor het afdrukken van je naam en pasfoto in het fotojaarboek.
Graag willen we je toestemming om je voor- en achternaam te vermelden en je pasfoto in het
fotojaarboek te zetten. Dit fotojaarboek is een geschenk van de oudervereniging en wordt
overhandigd bij de uitreiking van het diploma.
Ik geef WEL / GEEN toestemming voor het afdrukken van mijn naam en pasfoto
in het fotojaarboek (omcirkel je antwoord).
Toestemming voor het vermelden van je naam in de lijst van geslaagden op de site en
in de pers.
Graag willen we je toestemming om je voor- en achternaam te vermelden in de pers (bv
Streekblad) en op de site in de lijst van geslaagde leerlingen.
Ik geef WEL / GEEN toestemming voor de vermelding van mijn naam bij de namen
van geslaagde leerlingen op de site en in de pers (omcirkel je antwoord).
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V 1.0

Toestemmingsformulier examenleerlingen (2018-2019)
Alleen in te vullen door examenleerlingen vmbo
3

→

Toestemming voor gebruik van een doorstroomformulier door de decanen
indien je na je studie doorstroomt naar een mbo-opleiding.
Graag willen wij je toestemming om relevante schoolgegevens die door je
vervolgopleiding (in dit geval je voor een MBO-instelling) worden gevraagd, door
………………… (administratie c.q. decanen) in te laten vullen in het digitale
schooladministratiesysteem (VOROC).
Ik geef WEL / GEEN toestemming om relevante schoolgegevens die door mijn
vervolgopleiding (in dit geval een MBO-instelling) worden gevraagd, door het
………………… (administratie c.q. decanen) in te laten vullen in het digitale
schooladministratiesysteem. (omcirkel je antwoord).

Alvast bedankt! Veel succes met je examen en hopelijk tot ziens bij de uitreiking van jouw
diploma!

Handtekening leerling

Handtekening ouder/verzorger

(indien de leerling 16 jaar of ouder is)

(indien de leerling jonger is dan 16 jaar)

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

2

V 1.0

