
Aanmeldingsformulier voor de basisschool in Weesp

Gegevens kind
Burgerservicenummer1

Achternaam

Voornaam

Geboortedatum

Adres + huisnummer

Postcode

Woonplaats

VVE-Indicatie ja nee  onbekend

Nieuw adres bij toekomstige verhuizing
Nieuw adres + huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geschatte datum

1  Het Burgerservicenummer 
van het kind staat op het 
eigen paspoort of eigen 
identiteitskaart, op de 
brief van de gemeente 
van de geboorteaangifte, 
op het uittreksel uit 
de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) en 
op de zorgpas.

invullen indien van toepassing

Schoolvoorkeur 
Graag in volgorde van voorkeur ten minste vier basisscholen opgeven.

 Naam Basisschool
Voorkeur 1
Broer(s) / Zus(sen) op school  ja nee* 

* Datum bezichtiging

 Naam Basisschool  Datum bezichtiging
Voorkeur 2
Voorkeur 3
Voorkeur 4
Voorkeur 5
Voorkeur 6

Wanneer u gaat verhuizen 
naar Weesp, Weespersluis 
of Leeuwenveld dan 
graag alvast de nieuwe 
adresgegevens vermelden.

1 2 3

Ga naar de volgende pagina >



Gegevens Contact Ouder/Verzorger 1
Achternaam

Voornaam

Adres + huisnr

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer 

Mobielnummer

E-mail

Gegevens Contact Ouder/Verzorger 2
Achternaam

Voornaam

Adres + huisnr

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer 

Mobielnummer

E-mail

invullen indien van toepassing

Is er sprake van geregistreerd co-ouderschap?
aankruizen wat van toepassing is

 Nee

 Ja  :  wij verzoeken u hiervan een kopie bij te sluiten
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Voorschoolse Educatie
Het in te schrijven kind   Voorschool 
gaat naar  Peuterspeelzaal

  Kinderdagverblijf

  Geen voorschoolse educatie  

 

Gegevens Vestiging Naam

 Contactpersoon

 Telefoonnummer

  Ik geef toestemming aan de school om eventueel contact op te nemen met bovenstaande vestiging(en), 

om informatie in te winnen, zodat zij op de hoogte worden gebracht van de begeleiding die het kind 

nodig heeft. Aan deze vestiging(en) geef ik toestemming om informatie, relevant voor een goede  

overdracht en begeleiding van mijn kind, te verstrekken.

Ik verklaar hierbij dit formulier naar waarheid te 

hebben ingevuld.

Datum

Naam

Handtekening

Om de aanmelding definitief te maken dient 

dit formulier geheel naar waarheid te zijn 

ingevuld, ondertekend te zijn door minimaal 

een ouder/verzorger en ingeleverd bij,  

of gemaild te worden naar, de school van uw 

eerste voorkeur.
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