
 
 

 

 Basisschool De Marke 
Wezeperberg 4, 3825 DJ Amersfoort 

033-2530343 
www.basisschooldemarke.nl 

email: marke@kpoa.nl 
 

INTERESSEFORMULIER NEVENINSTROOM 
 
A. Gegevens kind(eren)  
 

Achternaam  

Voornamen  

Geslacht meisje / jongen 

Geboortedatum  

Naam huidige school en plaats  

Huidige groep  

Overstappen van school binnen de wijk / Verhuizing binnen Amersfoort / Verhuizing naar 
Amersfoort* 

 

Achternaam  

Voornamen  

Geslacht meisje / jongen 

Geboortedatum  

Naam huidige school en plaats  

Huidige groep  

Overstappen van school binnen de wijk / Verhuizing binnen Amersfoort / Verhuizing naar 
Amersfoort* 

 

Achternaam  

Voornamen  

Geslacht meisje / jongen 

Geboortedatum  

Naam huidige school en plaats  

Huidige groep  

Overstappen van school binnen de wijk / Verhuizing binnen Amersfoort / Verhuizing naar 
Amersfoort* 

 

Achternaam  

Voornamen  

Geslacht meisje / jongen 

Geboortedatum  

Naam huidige school en plaats  

Huidige groep  

Overstappen van school binnen de wijk / Verhuizing binnen Amersfoort / Verhuizing naar 
Amersfoort* 

*doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Indien van toepassing:   
 

Vluchtelingenstatus Ja / nee 

Datum in Nederland  

https://www.kpoa.nl/
http://www.basisschooldemarke.nl/


 
 

B. Contactgegevens  
 
Contactgegevens ouder/verzorger 1 
 

Achternaam  

Voornamen  

Roepnaam  

Aanhef  dhr. / mevr. 

Relatie tot het kind  

Wettelijk gezag  Ja / nee 

Mobiel telefoonnummer  

Geheim nummer?  Ja / nee 

E-mailadres  

 
Contactgegevens ouder/verzorger 2 
 

Achternaam  

Voornamen  

Roepnaam  

Aanhef  dhr. / mevr. 

Relatie tot het kind  

Wettelijk gezag  Ja / nee 

Mobiel telefoonnummer  

Geheim nummer?  Ja / nee 

E-mailadres  

 
Ondergetekenden verklaren dat de gegevens van dit interesseformulier volledig en naar waarheid 
zijn ingevuld. 
 

Datum  

Plaats  

 
Handtekening wettelijk verzorger 1 

 

 
Handtekening wettelijk verzorger 2 

 

 
Toelichting interesseformulier: 
Met dit interesseformulier geeft u aan interesse te hebben om uw kind aan te melden op De Marke. 
Dit is dus nog geen officiële inschrijving! Wanneer wij dit formulier volledig ingevuld en ondertekend 
hebben ontvangen zullen wij dit in behandeling nemen. Wij maken hierbij het volgende onderscheid: 

1. Wanneer het een verhuizing betreft naar Amersfoort vanuit een andere woonplaats of 
wanneer u binnen Amersfoort verhuist naar een andere wijk zal u geplaatst worden op de 
interesselijst voor verhuizingen. Wij nemen na ontvangst van het interesseformulier binnen 2 
weken contact met u op over de verdere voortgang. 

2. Wanneer u van school wilt veranderen maar er geen verhuizing plaats vindt of wanneer u 
binnen de huidige wijk verhuist en van school wil veranderen, zal u geplaatst worden op de 
algemene interesselijst. Wij nemen rond mei van het lopende schooljaar contact met u op 
over de verdere voortgang. 

Interesseformulieren die wij na 1 juni van het lopende schooljaar ontvangen en waarbij het geen 
verhuizing betreft zoals beschreven bij punt 1, worden niet meer meegenomen voor het komende 
schooljaar. 

https://www.kpoa.nl/

