Regels Aanmeldbeleid primair onderwijs Den Haag
Per 1 oktober 2018 treedt het convenant Aanmeldbeleid primair onderwijs Den Haag in werking. Het convenant
bevat de afspraken tussen de gemeente Den Haag en de schoolbesturen. Dit document informeert
ouder(s)/verzorger(s) over de regels van het aanmeldbeleid in Den Haag.
1 Het aanmeldbeleid Primair Onderwijs Den Haag past binnen de eisen van de Wet Primair Onderwijs
•

Kinderen mogen pas worden aangemeld vanaf de leeftijd van 3 jaar.

•

Aanmelding moet kunnen plaatsvinden op meer scholen tegelijk.

•

Ouder(s)/verzorger(s) moeten binnen 6 weken vernemen of hun aanmelding wordt omgezet in toelating.
Indien sprake is van bijzondere omstandigheden kan die termijn met 4 weken verlengd worden.

2 Onderscheid scholen met en zonder leerlingplafond
Binnen de gemeente Den Haag zijn er scholen met en zonder leerlingplafond:
•

Op scholen zonder leerlingplafond mag een kind worden aangemeld en ingeschreven zodra het 3 jaar oud is.
Deze scholen hebben voldoende plaats voor alle aanmeldingen.

•

Op scholen met leerlingplafond mogen ouder(s)/verzorger(s) hun kind aanmelden in één van de 4
aanmeldperioden op voorwaarde dat het kind in de betreffende periode de leeftijd van 3 jaar heeft. Deze
scholen verwachten meer aanmeldingen dan dat zij plaatsen hebben.

Ouder(s)/verzorger(s) melden hun kind aan door het inleveren van het aanmeldformulier bij de basisschool van
hun keuze. Indien de school van eerste voorkeur een leerlingplafond heeft, kunnen ouder(s)/verzorger(s) meer
schoolvoorkeuren aangeven (voorkeurslijst van scholen) op het aanmeldformulier. Door het opgeven van
meerdere voorkeuren, heeft hun kind optimaal kans in de loting.
De volgende paragrafen zijn alleen van toepassing op scholen met een leerlingplafond.
3 Scholen met een leerlingplafond werken met vier aanmeldperioden
Voor scholen met een leerlingplafond zijn er 4 jaarlijks vast te stellen perioden voor aanmelding, loting en
matching. Uitgegaan wordt van de kwartalen van een kalenderjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de
schoolvakanties. Iedere periode bestaat uit maximaal 6 weken. De periode voor aanmelding, loting en matching
die begint in december duurt 7 weken, vanwege de tussenliggende kerstvakantie.
Iedere periode voor aanmelding, loting en matching bestaat uit 4 stappen:
•

Aanmelden van een kind door de ouders/verzorgers. De aanmeldperiode duurt twee weken. Het maakt geen
verschil voor het plaatsingsbesluit of de aanmelding gebeurt op de eerste of de laatste dag van de
aanmeldperiode.
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•

School van eerste voorkeur neemt de aanmelding in behandeling. School van eerste voorkeur beslist of de
aanmelding van een kind wordt omgezet in een aanbod voor toelating, op te volgen door formele inschrijving.
Dit besluit neemt de school op basis van het beschikbaar aantal plaatsen in de betreffende periode. Indien er
meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, past de school de eigen voorrangsregels toe (zie punt 5) en vindt loting
plaats.

•

Bovenschoolse loting: Kinderen die niet geplaatst zijn op de school van eerste voorkeur, worden doorgegeven
aan de bovenschoolse lotings- en matching. Via een lotingsalgoritme wordt aan kinderen een plaats
toebedeeld op basis van de voorkeurslijst.

•

Plaatsingsbesluit: Ouders krijgen een aanbod voor een plaats op een van de scholen die zij hebben ingevuld
op hun voorkeurslijst. Indien dit niet lukt, krijgen zij een besluit over afwijzing en informatie over de Verdeling
van de open en vrijgekomen plaatsen die twee keer per jaar plaats vindt.

Ouder(s)/verzorger(s) dienen binnen 4 weken hun plaatsingsaanbod definitief te maken door inschrijving. Indien
ouder(s)/verzorger(s) geen gebruik maken van het plaatsingsaanbod dan valt de door de school voor het kind
gereserveerde plek vrij voor andere aanmeldingen. De vrijgekomen plaats wordt toegevoegd aan de beschikbare
plaatsen voor de eerstvolgende Verdeling open en vrijgekomen plaatsen (VOVP).
4 Verdeling van de open en vrijgekomen plaatsen (VOVP)
Twee keer per jaar vindt een verdeling van de open en vrijgekomen plaatsen plaats. Aan de Verdeling van de open
en vrijgekomen plaatsen (VOVP) kunnen alleen kinderen meedoen die zich hebben aangemeld in een van de twee
voorafgaande aanmeldperioden. In de Verdeling van de open en vrijgekomen plaatsen (VOVP) vindt loting plaats
voor de plaatsen die nog niet zijn ingevuld of eerder zijn ingevuld en weer vrijgekomen zijn (bijvoorbeeld doordat
ouders geen gebruik maken van het plaatsingsaanbod).
Aan de Verdeling van open en vrijgekomen plaatsen (VOVP) kunnen kinderen meedoen die zich hebben
aangemeld in een van de twee voorafgaande aanmeldperioden en die:
-

Niet zijn ingeloot op één van de scholen op hun voorkeurslijst, bijvoorbeeld door het opgeven van te weinig
voorkeuren. Als ouders willen meedoen met Verdeling open en vrijgekomen plaatsen (VOVP), dan vullen zij
aanvullende voorkeuren in op hun voorkeurslijst.

-

Ingeschreven zijn op een school van lagere voorkeur dan de eerste voorkeur. Indien ouders mee willen dingen
voor open en vrijgekomen plaatsen, dan moeten zij dit bevestigen. Als zij meedoen betekent dat dat de
inschrijving op de huidige school automatisch vervalt, als hun kind in de VOVP wordt ingeloot op een school
van hogere voorkeur. Er wordt geloot op basis van de ingeleverde voorkeurslijst.

Alle kinderen die op basis van bovenstaande regels hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor de
restplaatsen, loten gelijkwaardig mee. Er zijn geen wachtlijsten per school. Het staat ouders vrij om hun kind aan
te melden bij een school zonder leerlingplafond.
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5 Voorrangsregels
Een school kan kiezen voor het hanteren van voorrangsregels. De voorrangsregels zijn alleen van belang indien er
meer aanmeldingen zijn dan kindplaatsen en worden alleen gehanteerd bij de loting op de school van eerste
voorkeur. Een school kan maximaal de onderstaande vier voorrangsregels hanteren en bepaalt zelf de volgorde.
Indien er meer ‘voorrangskinderen’ zijn dan dat de school plaats heeft, wordt toelating bepaald op basis van de
volgorde van de voorrangsregels.
1. Broertje of zusje op school van aanmelding op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt. Dit geldt
ook voor samengestelde gezinnen.
2. Het aangemelde kind gaat naar een voorschoolse voorziening waar de school van aanmelding nauw mee
samenwerkt. Deze samenwerking moet door de school helder staan beschreven.
3. Het aangemelde kind woont in een gebied dat de school op basis van haar inhoudelijke visie vaststelt als het
voorrangsgebied van die school
4. Het aangemelde kind is de zoon of dochter van een medewerker van de school
Op scholenwijzer.denhaag.nl en op de website van de school zijn de voorrangsregels van iedere school met een
leerlingplafond te vinden.
6 Wijze van loten
Voor alle bovenschoolse lotingen wordt gebruik gemaakt van een gevalideerd lotings-en matchingssysteem (LMS).
7 Ouders kunnen hun kind maximaal één keer aanmelden
Een ouder/verzorger mag zijn kind maximaal in één aanmeldperiode op een school met een leerlingplafond
aanmelden. Alleen als een kind door verhuizing van school moet wisselen, kan een kind opnieuw meedoen aan
een aanmeldperiode. Ouder(s)/verzorger(s) moeten hiertoe een verzoek indienen bij de programmanager
AanmeldenPO. Ruilen van kindplaatsen tussen ouder(s)/verzorger(s) is niet toegestaan.
8 Passend Onderwijs
De zorgplicht voor een kind met een extra ondersteuningsbehoefte berust bij de school van eerste voorkeur.
Wettelijk mag een school 6+4 weken doen over het vinden van een geschikte plek voor kinderen met een
bijzondere ondersteuningsbehoefte. Indien een kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, worden
ouder(s)/verzorger(s) direct na sluiting van de aanmeldperiode uitgenodigd voor een gesprek met de school en de
adviseur van het samenwerkingsverband SPPOH. Het samenwerkingsverband SPPOH ondersteunt bij het vinden
van een passende onderwijsplaats voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Indien de school van
aanmelding na onderzoek constateert dat de ondersteuningsbehoefte valt binnen de basisondersteuning, dan
volgt het kind alsnog het reguliere aanmeldproces.
9 Hardheidsclausule
Als toepassing van de voorrangsregels zou leiden tot een individuele onbillijke situatie, kan een school afwijken
van het daar bepaalde. Dit gaat in beginsel om maximaal 2% van het in totaal te plaatsen kinderen.
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