
AANMELDINGSFORMULIER VOOR DE BASISSCHOOL IN STADSDEEL ZUID 
Wij verzoeken u dit formulier volledig in te vullen; niet-volledig ingevulde formulieren kunnen niet 
worden ingevoerd 
 

Gegevens van kind 1 

Burgerservicenummer (BSN) kind2: 

Voornaam:                                              Achternaam:                                                              J/M* 

Woonadres:     

(Straat, huisnummer, postcode, woonplaats) 

Geboortedatum: 

*Omcirkelen wat van toepassing is 

 

Gegevens contactouder (wettelijk vertegenwoordiger) 

Achternaam:                                                            Voorletters:                              dhr. / mevr* 

Is het woonadres van uw kind hetzelfde als uw adres: Ja / Nee * 
Zo niet, vul hier uw woonadres (straat + huisnummer & postcode) in. 

 

Telefoonnummer (overdag):                                            Mobiel:  

E-mail: 

Is er sprake van geregistreerd co-ouderschap?  Ja / Nee*  

Zo ja, graag een kopie hiervan bijsluiten.                          

*Omcirkelen wat van toepassing is 
 

Welke van de onderstaande opties zijn voor u van toepassing? (meerdere mogelijk) 

0 Een oudere broer/zus zit op de school. 

0 Mijn kind heeft een VVE-indicatie, gaat minimaal 8 maanden (vóór het 4e jaar) 

minimaal 4 dagdelen naar de bijbehorende voorschool én woont in het voorrangsgebied. 

0 Mijn kind gaat naar de voorschool, peuterspeelzaal of kinderopvang die aan de school is 

verbonden en heeft hieraan minimaal 8 maanden deelgenomen (vóór het 4e jaar) én woont in het  
voorrangsgebied. 

0  Mijn kind woont in het voorrangsgebied van de school.  

0  Mijn kind woont  in het voorrangsgebied van de school en/of ouder is economisch gebonden 

aan het voorrangsgebied. 

0  Een ouder van het aangemelde kind is werkzaam op deze school.  

 
N.B. Optie 1 en 4 geven bij alle scholen voorrang. De overige opties  geven op een beperkt aantal scholen 
voorrang. Kijk hiervoor op de website van de school 

 

                                                      
1
 De gegevens van dit aanmeldingsformulier zijn uitsluitend beschikbaar voor de betrokken school  in het kader van de 

gezamenlijke verwerking van alle aanmeldingen. 

 
2
 Het Burgerservicenummer (BSN) 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 minimaal vijf basisscholen opgeven? 
Wanneer er al een ouder broertje of zusje op de school van uw eerste voorkeur zit, hoeft u 
slechts uw eerste voorkeur in te vullen. In dit geval wordt uw jongere kind, dat u hiermee 
aanmeldt, automatisch geplaatst.  
 
De volgende scholen hebben mijn voorkeur: 
 

1ste voorkeurschool  
 

2de voorkeurschool  
 

3de voorkeurschool  
 

4de voorkeurschool  
 

5de voorkeurschool  
 

6de voorkeurschool  
 

7de voorkeurschool  
 

8ste voorkeurschool  
 

9de voorkeurschool  
 

10de voorkeurschool  
 

 
 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Datum…………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening ouder of verzorger ……………………………………  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Deelnemende basisscholen in stadsdeel Zuid 
 
Rivierenbuurt 
15e Montessorischool Maas & Waal 
Anne Frank 
St. Catharina 
De Donge 
De Rivieren 
 
Buitenveldert 
12e Montessorischool De Stern 
De Ark 
Buitenveldertse Montessorischool (BMS) 
St. Jozefschool 
Merkelbach 
IKC-Zuidas 
Cheider (zie website voor specifieke toelatingseisen) 
Rosj Pina (zie website voor specifieke toelatingseisen) 
 
De Pijp 
3e Dalton Alberdingk Thijm 
9e Montessorischool de Scholekster 
De Avonturijn    
Oscar Carré 
De Springstok 
 
Hoofddorppleinbuurt 
2e Openluchtschool 
Elout 
Kleine Nicolaas 
Geert Groote School I  
Geert Groote School II 
De Nautilus 
De Notenkraker 
Olympia 
 
Museumkwartier  
1e Montessorischool de  Wielewaal 
1e Openluchtschool 
2e Dalton Pieter Bakkum 
Amsterdamse Montessorischool (AMS) 
Cornelis Vrijschool 
Europaschool (Keuze afdeling: Engels of Frans of Spaans) 
Hildebrand- van Loonschool 
Instituut Schreuder 
Nicolaas Maes 
Peetersschool 
Willemspark Schoolvereniging 
 
Met ingang van het schooljaar 2014-2015 gaat op de Zuidas een nieuwe school van start.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij:  Stichting Openbaar Onderwijs a/d  Amstel, 
Ruysdaelkade 215, tel. 020-5776040. 
 
 


