Aanmelding 2018 - 2019
WIJZIGINGSFORMULIER EERSTE KEUZE

Advies basisschool
(bij dubbel advies 2 vakjes aankruisen)

basis/kaderberoepsgerichte leerweg
kaderberoepsgerichte leerweg/mavo (theoretische leerweg)
mavo (theoretische leerweg)
mavo (theoretische leerweg)/havo
havo/vwo
belangstelling voor Technasium
vwo
belangstelling voor Technasium
gymnasium

basis
kader
gemengde leerweg
mavo (theoretische leerweg)
havo
vwo
nog niet bekend

lwoo
lwoo
lwoo
lwoo

Leerling
voorvoegsel

Achternaam
Voornamen

Wijziging voorkeur

Datum: ______________________

Ik heb mijn zoon/dochter aangemeld met het CLD-aanmeldingsformulier. Het CLD was
niet de school van mijn eerste keuze. Dit wil ik wijzigen.
Het CLD is de school van mijn eerste keuze. Het formulier met unieke code dat is
verstrekt door de basisschool:
o voeg ik bij dit formulier.
o stuur ik afzonderlijk op.

Ouder(s) / verzorger(s)
Naam ouder 1

Naam ouder 2

handtekening

handtekening

z.o.z. >

Adres
Dit wijzigingsformulier kan tot uiterlijk 10 april 2018 gestuurd worden naar:
Christelijk Lyceum Delft
Centrale Onderwijsadministratie
t.a.v. mevrouw I. Madari
p/a Molenhuispad 1
2614 GE Delft

Wanneer is plaats op het CLD gegarandeerd?
Plaats op het CLD is gegarandeerd indien wij op uiterlijk 23 maart 2018 in het bezit zijn
van het CLD-aanmeldingsformulier en het formulier met de unieke code dat u heeft
gekregen van de basischool én u op uiterlijk 23 maart 2018 kenbaar heeft gemaakt
op het aanmeldingsformulier of via dit wijzigingsformulier dat het CLD de school van
uw eerste keuze is.
In het geval wij deze wijziging of de unieke code na 23 maart 2018 ontvangen, dan
beoordeelt de toelatingscommissie of er nog plaats beschikbaar is.

Christelijk Lyceum Delft
onderdeel van SCO Delft e.o.

E info@chrlyceumdelft.nl
I www.chrlyceumdelft.nl

Locatie Molenhuispad
havo/vwo
Molenhuispad 1, 2614 GE Delft
T 015 268 43 30

Locatie Hof van Delft
mavo/havo
Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft
T 015 268 43 70

Locatie sc Delfland
vmbo-kbl/bbl
Van Bleyswijckstraat 72, 2613 RT Delft
T 015 200 00 14

