
            
 

Aanmeldingsformulier voor de basisschool in Weesp ( jan. 2016)    

 

 
 
Gegevens van uw kind 

Burgerservicenummer 1: 

Achternaam:                                                                   Voornaam:                                  J / M * 

Woonadres:     
                                                                                    
Straat + huisnummer, postcode en woonplaats 

Geboortedatum: 
 

Mijn kind heeft een VVE-indicatie: ja  / nee / weet ik niet * 
*Omcirkelen wat van toepassing is 

 
 
Gegevens contactouder (wettelijk vertegenwoordiger) 

Achternaam:                                                                    Voorletters: 

 Is het woonadres van uw kind hetzelfde als uw adres: Ja / Nee * 
Zo niet, wilt uw dan hieronder uw woonadres (straat + huisnummer, postcode, woonplaats) 
vermelden.   

 
 
 

 Is er sprake van een geregistreerd co-ouderschap? Ja / nee*  
Zo ja, graag een kopie hiervan bijsluiten.                          

Telefoonnummer (overdag):                                            Mobiel:  

E-mail:  
*Omcirkelen wat van toepassing is 
 
 
 

Hoogst afgeronde opleiding ouder(s): 

Ouder/verzorger 1:  

0 Basisonderwijs of (V)SO-ZMLK 

0 LBO/VBO, praktijkonderwijs, VMBO basis-  

     of kaderberoepsgerichte leerweg 

0 meer dan 2 leerjaren MAVO, HAVO/VWO, 

     VMBO gemengd of theoretische leerweg 

0 MBO 

0 HBO 

0 Universitair 

Ouder/verzorger 2: 

0 Basisonderwijs of (V)SO-ZMLK 

0 LBO/VBO, praktijkonderwijs, VMBO basis- of    

     kaderberoepsgerichte leerweg 

0 meer dan 2 leerjaren MAVO, HAVO/VWO, 

     VMBO gemengd of theoretische leerweg 

0 MBO 

0 HBO 

0 Universitair 

*Aankruisen wat van toepassing is 

 

                                                      
1
 Het Burgerservicenummer van uw zoon of dochter vindt u: 

 op het eigen paspoort of eigen identiteitskaart van uw kind 

 op de brief van de gemeente die u ontving bij de geboorteaangifte 

 op het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) 

 op uw zorgpas 

 



            
 

Schoolvoorkeur: 
Wilt u in volgorde van voorkeur ten minste drie basisscholen opgeven? 

 

De volgende basisschool is mijn EERSTE voorkeur 
 
………………………………………………………………………………………………   …(naam school) 

0 broer / zus zit op deze school 

0 ik/wij hebben op ………………... de kennismaking gehad. 

 

De volgende basisschool is mijn TWEEDE voorkeur 
 
…………………………………………………………………………………………………….(naam school) 

0 ik/wij hebben op ………………... de kennismaking gehad. 

 

De volgende basisschool is mijn DERDE voorkeur 
 
…………………………………………………………………………………………………….(naam school) 

0 ik/wij hebben op ………………... de kennismaking gehad. 

 

De volgende basisschool is mijn VIERDE voorkeur 
 
…………………………………………………………………………………………………….(naam school) 

0 ik/wij hebben op ………………... de kennismaking gehad. 

 

De volgende basisschool is mijn VIJFDE voorkeur 
 
…………………………………………………………………………………………………….(naam school) 

0 ik/wij hebben op ………………... de kennismaking gehad. 

 

De volgende basisschool is mijn ZESDE voorkeur 
 
…………………………………………………………………………………………………….(naam school) 

0 ik/wij hebben op ………………... de kennismaking gehad. 

 

Mijn kind gaat naar een voorschool, peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf: Ja  / Nee * 
 
Ik geef toestemming aan de school om eventueel contact op te nemen met deze vestiging, om 
informatie in te winnen, zodat u op de hoogte bent van de begeleiding die mijn kind nodig heeft. 
 
Naam van de vestiging:……………………………………………………………… 
 
Contactpersoon: ………………………………………………………………………tel…………………. 

*Omcirkelen wat van toepassing is 
 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen 
 
 
 

Datum, ………………. 
 
Handtekening ouder / verzorger …………………………………………………………………….. 


