
Zie achterkant

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:

Gegevens kind

Voornaam kind:

Achternaam kind:

Woonadres (straat + huisnummer):

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum kind:

Is uw kind een jongen of een meisje? 

* Voeg een adresbewĳs toe.

Voorkeursformulier voor de basisschool
Schooljaar 2022 - 2023 
Lever dit formulier in op de school van uw eerste voorkeur 

B r ee d  B est u u r l i jk  O v e r le g  A ms t e r da m .
H et  B B O is  d e  v e reniging van s c h o o l b e s t u r e n 

v an h e t  p r im a i r  on d e r wijs en he t  s p e c i a a l 
on d e r w i js  t e  A ms t e r da m .

E-mail 1:

E-mail 2:

Zie achterkant



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.

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

Datum:

Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

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

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor de toewijzing van een plaats gebruikt en volgens de geldende regels vernietigd.

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:

☐ 

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 voorschoolse educatie op de voorschool die

bij de school van mijn eerste keuze 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..

Vul de gegevens in van het kind dat op deze school zit.

Schoolvoorkeur

  
 

Geef minimaal 5 scholen op, liefst meer. Als u niet meerdere scholen 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. 


