Aanmeldingsprocedure
- bijlage Aanmeldingsverklaring
U kunt uw kind aanmelden vanaf 2 jaar, maar tot één week voor de beslissingsdatum van de periode waarin
uw kind geboren is.
Bij de beslissing tot plaatsing wordt gekeken naar:




Het aantal beschikbare plaatsen.
De afstand van het officiële woonverblijf van het kind tot aan de ASVO
Het aantal plaatsen voor jongens of meisjes,

Na aanmelding kunt u binnen enkele weken een ontvangstbevestiging verwachten.
Uw aanmelding betekent nog geen plaatsing.(zie onderstaand schema)

Beslissing plaatsing wanneer?
kinderen geboren tussen:
1 september 2013 t/m 31 augustus 2014

Voor schooljaar
2017-2018

Periode 1
van 1 sept 2013 t/m 31 dec 2013

beslissing plaatsing:

31 januari 2017

Periode 2
van 1 januari 2014 t/m 30 april 2014

9 mei 2017

Periode 3
van 1 mei 2014 t/m 31 augustus 2014

10 oktober 2017

Let op!
De inschrijving sluit één week vóór de datum van de beslissing voor plaatsing.

Amsterdamse Schoolvereniging voor Opvoeding en Onderwijs
Frederiksplein 37 - 1017XL Amsterdam
tel 020-6269005
www.asvo.nl / email: administratie@asvo.nl

Aanmeldingsverklaring
Naam kind: …………………………………………………………………….
jongen 
meisje 
 Montessori-afdeling*
 Reguliere-afdeling*

Geb.datum: ….…….……

(* hier een keuze aangeven, beide is niet mogelijk)

Gegevens zoon / dochter:
Achternaam:

………………………………………………………… Roepnaam:

Geboortedatum: ………………………

Geboorteplaats / land:

Burgerservice nummer kind*:

…………………………………………….
……………………………………………..

….……………………………………………………………………………….

(* zonder BSN wordt de aanmelding niet in behandeling genomen)

Peuterspeelzaal / kinderdagverblijf:
…………………………………………
volgt
(* bij volgen VVE-traject het overdrachtsdossier opvragen en toesturen)

VVE-traject:

ja / nee*

Straat / huisnummer: .………………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode / Plaats:

...………………………………………………………………………………………………………………………

Gegevens ouders / verzorgers:
Voor / achternaam:

……………………………………………… Geboorteland: ……………………………………………….

Telefoonnummer:

……………………………………………… E-mail ouders: ……………………………………………….

Voor / achternaam:

……………………………………………… Geboorteland: ……………………………………………….

Telefoonnummer:

……………………………………………… E-mail ouders: ……………………………………………….

Broertje / zusje op de ASVO:
Naam: ………………………………………………………………

Geb. datum: ………………………….. Groep: ………….

Broertje / zusje op de wachtlijst van de ASVO:
Naam: ………………………………………………………………

Geb. datum: ………………………….. Groep: ………….

Aanmelding als zij-instromer:
Naam: ………………………………………………………………

Handtekening ouder / verzorger:

Geb. datum: ………………………….. Groep: ………….

………………………………

Datum: ………………………………….

