Amsterdam, 18 januari 2021
Onderwerp: Uitnodiging Online Open Dag van de Basisschool
Beste ouder(s) of verzorger(s),
Volgens de gemeentelijke basisregistratie is uw kind geboren tussen 1 september en 31 december
2017. U kunt uw kind nog tot en met 4 maart 2021 aanmelden voor de basisschool in Amsterdam.
Hierbij kunt u kiezen uit verschillende basisscholen. Wij helpen u daar graag bij.
Daarom wordt er binnenkort een open dag van de basisscholen georganiseerd.
Vanwege de coronamaatregelen zal deze open dag online zijn. Een groot deel van de scholen zijn
hierbij aanwezig zijn.
Bij deze wordt u uitgenodigd voor deze Online Open Dag van de Basisschool (ook als u uw kind al
heeft aangemeld voor de basisschool).
Datum:
Woensdag 3 februari 2021
Tijd:
Tussen 9.30 uur en 12.00 uur
URL-Link:
https://www.dagvandebasisschool.nl
Hoe kunt u gebruik maken van deze ochtend
 Gebruik de bovenstaande URL-link om op de website van de digitale Open Dag te komen
(plaats de URL-link in de adresbalk van uw browser).
Hier vindt u van veel basisscholen een filmpje, waarin de schoolleiding zich voorstelt en de
school van binnen laat zien. U kiest zelf welke basisschool u wilt bekijken.
 Tijdens deze Online Open Dag kunt u met de door u geselecteerde scholen praten.


U kunt ook chatten met de helpdesk van het toelatingsbeleid.

Maak gebruik van de URL-link of scan deze QR-code om bij de Online Open Dag te komen

Uw kind aanmelden bij de basisschool van uw voorkeur
Heeft u uw kind nog niet aangemeld? Doe dat dan uiterlijk 4 maart 2021 bij de basisschool van uw
voorkeur. Als u uw kind later dan 4 maart aanmeldt, kunt u alleen nog kiezen uit scholen die
plaatsen over hebben.




Registreren voor de basisschool doet u met het voorkeursformulier. In november jl. is het
formulier met de brochure Voor het eerst naar de basisschool toegestuurd. Lever dit formulier
in bij de basisschool van uw eerste voorkeur.
U kunt het formulier en de brochure ook op bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid vinden.

Als u het voorkeursformulier al eerder heeft ingeleverd, hoeft u niets te doen.

Vragen? Neem contact op met de helpdesk van het toelatingsbeleid.
De helpdesk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 en 17.00 uur:
e-mail: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl en telefoonnummer: 020 716 3801.

Wij verwelkomen u graag op de Online Open Dag van de Basisschool!
Met vriendelijke groet,

Arnold Jonk
Vereniging schoolbesturen primair onderwijs
Breed Bestuurlijk Overleg (BBO)

Monique van Opstal
Teammanager primair onderwijs
Gemeente Amsterdam

