
 
 

Formulier - Bezwaar - Beleid aanmelding en inschrijving voortgezet onderwijs 
Zaanstad  
 
Gegevens leerling 
Achternaam:    ______________________________________________ 
Voornamen:    ______________________________________________ 
Straat en huisnummer:  ______________________________________________ 
Postcode:    ______________________________________________ 
Plaats:    ______________________________________________ 
Geboortedatum:   ______________________________________________ 
Geboorteplaats:   ______________________________________________ 
Basisschool:    ______________________________________________ 
Plaats basisschool:   ______________________________________________ 
 
Gegevens ouder 1  ○ vader ○ moeder ○ verzorger 
Achternaam:    ______________________________________________ 
Voornamen:    ______________________________________________ 
Telefoon:    ______________________________________________ 
E-mail:    ______________________________________________ 
 
Gegevens ouder 2  ○ vader ○ moeder ○ verzorger 
Achternaam:    ______________________________________________ 
Voornamen:    ______________________________________________ 
Telefoon:    ______________________________________________ 
E-mail:    ______________________________________________ 
 
Leerling woont bij  ○ ouder 1 ○ ouder 2 ○ beide ouders ○ anders, nl 
 
Omschrijving 
  1. Ik teken bezwaar aan tegen de afwijzing van de school van mijn 1e voorkeur. 

    (naam school ………………………….) 
Ja/Nee 
 

   
 2. Ik teken bezwaar aan tegen de afwijzing van de school van mijn 2e voorkeur. 

    (naam school ………………………….) 
Ja/Nee 
 

   
  
 
 
  

3. Ik teken bezwaar aan tegen de afwijzing van de school van mijn 3e 
    voorkeur. 
    (naam school ………………………….) 
 
4. Ik teken bezwaar aan tegen de afwijzing van de school van mijn 4e 
    voorkeur 
    (naam school………..) 

 

  
5. Ik teken bezwaar aan tegen de afwijzing van de school van mijn 5e voorkeur  
 
6. Ik teken bezwaar aan tegen het door de gezamenlijke scholen aangeboden 
    alternatief en/of ik wil daarover één of meerdere opmerkingen maken. 

Ja/Nee 
 
 

Ja/Nee 

 
 
  



 
 

Ad 1)  Ik vind dat de afwijzing van mijn zoon/dochter op de school van mijn  
1e voorkeur onterecht is. 

 
Motivatie:  

 

 

Ad 2)  Ik vind dat de afwijzing van mijn zoon/dochter op de school van mijn  
2e voorkeur onterecht is. 

 
Motivatie: 

 

 

 

Ad 3)  Ik vind dat de afwijzing van mijn zoon/dochter op de school van mijn  
3e voorkeur onterecht is. 

 
Motivatie: 

 

 

Ad 4)  Ik vind dat de afwijzing van mijn zoon/dochter op de school van mijn  
4e voorkeur onterecht is. 

 
Motivatie: 

 

 

Ad 5)  Ik vind dat de afwijzing van mijn zoon/dochter op de school van mijn  
5e voorkeur onterecht is. 

 
Motivatie: 

 

 

 
 
Ad 6)  Ik teken bezwaar aan tegen het door de gezamenlijke scholen aangeboden   
           alternatief: 
 
 

 



 
 

 

Ik wil verder nog graag de volgende opmerkingen maken: 

 
 
 
 
 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:   _____________________ 
Datum:      _____________________ 
 
 
Verzenden formulier vóór 6 mei 2020 
Wij vragen u vriendelijk dit formulier zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 6 mei 
2020 op te sturen naar het bestuur van de school van 1e voorkeur: 
 

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 
O.v.v. bezwaar aanmelding en inschrijving 
t.a.v. College van Bestuur 
Postbus 451 
1500 EL Zaandam 
 
Stichting ZAAM Interconfessioneel Onderwijs 
o.v.v. bezwaar aanmelding en inschrijving 
t.a.v. College van Bestuur 
postbus 12426 
1100 AK Amsterdam 
 
Onderwijsstichting Sint Michaël 
o.v.v. bezwaar aanmelding en inschrijving 
t.a.v. rector/ bestuurder 
postbus 54 
1540 AB Koog aan de Zaan  

 
Let op! 
1. Stuur een kopie mee van de brief die u van de school voor voortgezet onderwijs hebt 
    ontvangen. 
2. Bewaar zelf een kopie van dit formulier bezwaar. 
 


