
Hoe meld ik mijn kind aan bij een BSOS-school? 

 

school adres manier van aanmelden 

De Kopakker 
BSOS 

Zwolle 
Dijkgraafhof 2 
 

aanvraag sturen naar:  
E. kopakker@vivente.nu   
tot uiterlijk 14:00 op de dag 
voorafgaand aan de gewenste 
opvang verstuurd. 
 
De mail wordt gericht aan de 
directeur.  

Het Carillon 
BSOS 

Zwolle 
Bachlaan 2 
 

aanvraag sturen naar: 
E. info.carillon@vivente.nu  
tot uiterlijk 14:00 op de dag 
voorafgaand aan de gewenste 
opvang verstuurd. 
 
De mail wordt gericht aan de 
directeur.  

De Groenewegenschool 
BSOS 

Werkendam 
Sportlaan 4 

Het schoolbezoek een paar dagen tot 
uiterlijk een dag van te voren 
telefonisch doorgeven. 
Tel. 0183-501984. 
 
Bij herhaald bezoek contact opnemen 
met de bij u reeds bekende 
groepsleerkracht. 

Het Baken  
BSOS 

Werkendam 
Koelemaaier 1 

Bel of mail naar de directeur of  de 
Intern Begeleider.  
Tel. 0183-501486 of mail  
E. directie.hetbaken@destroming.eu 
 

Bij herhaald bezoek contact opnemen 
via Parro met de bij u reeds bekende 
groepsleerkracht. 

De Oude Vaart 
BSOS 

Terneuzen 
Tamarindestraat 
4 
 

Schoolbezoek z.s.m. doorgeven aan 
LOVK-mentor ter plaatse: Mariella 
Heijens  
Tel. 06-10990218 
E. mariella.heijens@lovk.nl 
 
Bij geen gehoor de school zelf bellen 
of mailen. 
Tel. 0115 648840 
E. c.dingemanse@probaz.nl 

De Parel Terneuzen 
Schelpenlaan 1c 

Het schoolbezoek minimaal 12 uur 
van te voren doorgeven aan de 
directeur via  mail of telefoon. 
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Tel. 0115-431799 
E. deparel@elevantio.nl 
 
Bij herhaald bezoek contact opnemen 
met de bij u reeds bekende 
groepsleerkracht 

De Bogermanschool 
BSOS 

Dordrecht 
Professor 
Waterinklaan 43 

Het schoolbezoek een paar dagen tot 
uiterlijk een dag van te voren 
telefonisch of per email doorgeven 
aan de Intern begeleider. 
Tel. 078-6141791 
E.  e.nobel@vcorg.nl 
 
Bij herhaald bezoek contact opnemen 
met de bij u reeds bekende 
groepsleerkracht 

De Toermalijn 
BSOS 

Zwijndrecht 
Schaepmanlaan 
23 

Het schoolbezoek een paar dagen tot 
uiterlijk een dag van te voren 
telefonisch doorgeven. 
Tel. 078 – 6122323 
E. sandra.knijnenburg@skoba.nl 

De Admiraal de 
Ruyterschool 
BSOS 

Krimpen aan 
den IJssel 
Kerkdreef 1a 

Het schoolbezoek minimaal een dag 
van te voren telefonisch doorgeven. 
Tel. 0180-513141 
 
Wij vragen de ouders (na hun eerste 
bezoek) een lijst in te vullen met een 
aantal NAW gegevens zodat wij met 
hen contact kunnen onderhouden. 
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