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Texelweg 14
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Datum
Onderwerp

November 2021
Aanmelden van uw kind voor de basisschool

Geachte ouder(s) of verzorger(s),

Uw kind wordt in het schooljaar 2022-2023 vier jaar. Vanaf de 4de verjaardag mag uw kind naar de
basisschool. Dat is een belangrijk moment voor u en uw kind. Daarom ontvangt u hierbij de
brochure ‘Naar de basisschool’ en het voorkeursformulier.
U mag uw kind op elke basisschool in Amsterdam aanmelden. Dat doet u met het
voorkeursformulier. U vult het formulier in en geeft het af bij de basisschool van uw eerste
voorkeur. Het is belangrijk dat u uw formulier op tijd inlevert. U heeft dan de grootste kans om een
school van uw voorkeur te krijgen.
Hieronder ziet u op welke datum uw voorkeursformulier bij de school ingeleverd moet zijn.
Geboortedatum van uw kind
1 september t/m 31 december 2018
1 januari t/m 30 april 2019
1 mei t/m 31 augustus 2019

Uiterlijk inleveren bij de school
op 3 maart 2022
op 2 juni 2022
op 3 november 2022

In de bijgaande brochure ‘Naar de basisschool’ vindt u meer informatie.
Of kijk op
of
voor aanvullende informatie.
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Dag van de Basisschool
Op woensdag 26 januari 2022 wordt de Dag van de Basisschool georganiseerd.
Tijdens deze online bijeenkomst kunt u van 9.30 uur tot 12.00 uur kennis maken met meerdere
scholen die u zelf uitkiest. Via de URL-Link: https:/www.dagvandebasisschool.nl kunt u aan
deze ochtend deelnemen (of maak gebruik van onderstaande QR-code). Om een goede keuze
te kunnen maken, is het uiteraard nuttig om ook een aantal scholen te bezoeken.

Bellen of mailen bij vragen
Als u vragen hebt over het aanmelden voor een basisschool, kunt u de helpdesk bellen 020 716 3801.
Of stuur een e-mail naar

In English
For information about registration for a primary school in Amsterdam, please check
or

Met vriendelijke groet,

Arnold Jonk
Portefeuillehouder Stedelijk Toelatingsbeleid
Schoolbesturen - Breed Bestuurlijk Overleg

Marjolein Moorman
Wethouder Onderwijs
Gemeente Amsterdam

