
De VMBO-afdeling van Grafisch Lyceum Rotterdam is een creatieve technische school gericht op de grafische, media- 
en communicatiebranche. Vanaf de eerste klas staat het onderwijs in het teken van de wereld van media, vormgeven, 
communicatie en technologie. Leerlingen maken intensief kennis met alle onderdelen van deze creatieve wereld. 

Creativiteit en interesse in ons vakgebied zijn een vereiste om onze opleiding succesvol te kunnen doorlopen. Vanuit die visie 
houden wij oriëntatiegesprekken. Dit om te kijken of uw kind past bij het bijzondere karakter van onze school. De oriëntatie- 
gesprekken worden gehouden in de periode december 2022 tot half maart 2023. Tijdens dit gesprek krijgt uw kind de kans om 

zijn of haar creatieve talenten te laten zien. Verder is de uitkomst van het oriëntatiegesprek verhelderend en (mede)bepalend bij 
het al dan niet aanmelden van uw kind bij ons op school. 

Mocht uw kind interesse hebben in onze school, dan kunt u uw kind met dit formulier aanmelden voor een oriëntatiegesprek. 
U ontvangt dan een uitnodiging van ons. 

Let op, wij bieden geen LWOO (leerwegondersteuning) aan.

Wij willen aanmelden voor een oriëntatiegesprek.

Het gaat om een eventuele aanmelding op het VMBO voor:

U kunt dit formulier kosteloos retourneren aan:
Grafisch Lyceum Rotterdam - afdeling VMBO
t.a.v. mw. E.M. van Leeuwen
Antwoordnummer 30526
3030 WB Rotterdam

  Voornaam  

  Adres  

  Postcode  

  Telefoon  

E-mailadres ouders

  Achternaam  

  Woonplaats   

  Geboortedatum  

  Naam  

  Adres  

  Postcode  

  Telefoon  

  Plaats   

  Huidige leerkracht/mentor  

VMBO VOOR VORMGEVEN EN MEDIA

Stadhoudersplein 35 > 3039 ER Rotterdam > tel +31(0) 88 200 15 25 > vmbo@glr.nl > www.glr.nl

GEGEVENS LEERLING

GEGEVENS HUIDIGE SCHOOL

   M     V

 Basisberoepsgerichte leerweg 

 Kaderberoepsgerichte leerweg 

 Gemengd/theoretische leerweg

GLR FORMULIER 
AANVRAAG ORIËNTATIEGESPREK 2023
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