
Schooljaar 2019 - 2020 

Lever dit formulier in op de school van uw eerste keuze
INVULLEN IN BLOKLETTERS

Gegevens contactouder (wettelĳk vertegenwoordiger)
De heer/mevrouw/familie (omcirkelen wat uw voorkeur is)
Voorletters:
Achternaam:
Telefoonnummer 1:
Telefoonnummer 2:

Heeft u een ander woonadres dan uw kind? Vul hieronder uw gegevens in.

Uw woonadres (straat + huisnummer):
Postcode:
Woonplaats:

¹ Het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind vindt u op:
• paspoort of identiteitskaart van uw kind;
• de geboorteaangifte;
• het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA);
• de zorgpas.

Gegevens kind
Burgerservicenummer (BSN) kind¹:

Voornaam kind:
Achternaam kind:
Woonadres (straat + huisnummer):
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum kind:

Is uw kind een jongen of een meisje? 

*

*

Voeg een adresbewĳs toe.

Aanmeldformulier voor de basisschool

Breed  Bes tuu r l i j k  Ove r leg  Ams te rdam.

He t  BBO is  de  v e ren ig ing van  sch o o l b e s t u re n 

van  he t  p r ima i r  onde rw i js  en  he t  sp e c i a a l 

onde rw i j s  t e  Ams te rdam.

E-mail 1:
E-mail 2:

Zie achterkant



Datum:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

Aanvullende opmerkingen 

De volgende scholen hebben mĳn voorkeur (zet de school van uw eerste keuze op 1):
Wanneer de school meerdere vestigingen heeft, vermeld dan altijd de naam van de locatie erbij.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Na inleveren van dit formulier ontvangt u binnen één schoolweek een bewijs van aanmelding. Heeft u dit niet ontvangen, neem dan z.s.m. 
contact op met de school van aanmelding.

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de
regels van het toelatingsbeleid.

Indien van toepassing, kruis dan één of meerdere opties aan 

☐ Op het moment dat mijn kind 4 jaar wordt, zit een oudere broer/zus op de school van mijn eerste keuze.

Naam broer/zus: BSN broer/zus:

☐ 

Zo ja, voeg de VVE ja-indicatie en/of bewijs deelname voorschool toe.

☐ 

Zo ja, voeg bewijs van inschrijving toe.

☐ De ouder van het aangemelde kind heeft op deze school een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Mijn kind beschikt over een VVE ja-indicatie, volgt tenminste 8 maanden voorschoolse educatie op de

voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangschool.

Mijn kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (de school van mijn

eerste voorkeur) én heeft de school als voorrangsschool..

Gegevens invullen van het kind dat op deze school zit.
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Schoolvoorkeur

Erkende IKC ‘s zijn: Buikslotermeerschool, Catharina, Cosmicus-Impuls, De Boomgaard, De Kaap, De Springplank, De Toekomst/De Ontplooiing  
De Vijf Sterren, De Zeeheld, Elisabeth Paulus, Humanistisch Kindcentrum Amsterdam, Laterna Magica, Noordrijk, Instituut Schreuder,  
Joop Westerweelschool, Kindercampus Zuidas, Kleine Reus, Knotwilg, MKC De Amstel, MKC Zeeburgereiland en Zeven Zeeën.
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Geef minimaal 5 scholen van voorkeur op, liefst meer. Als u niet meerdere scholen van voorkeur opgeeft en uw kind
kan niet op een opgegeven school worden geplaatst, bent u ná de plaatsing aangewezen op de plaatsen die nog
over zijn. Wanneer al een oudere broer of zus op de school van uw eerste voorkeur zit (op het moment dat het kind
naar school gaat) hoeft u geen andere voorkeuren op te geven. 


