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Informatie om een basisschool voor uw kind te kiezen

Beste ouders/verzorgers,
Uw kind wordt binnenkort twee jaar. In Den Haag kunt u uw kind op de basisschool aanmelden als het
drie jaar is. Hoe dat werkt, leest u in deze brief en in de informatiekaart (bijlage). Het is goed om nu
alvast na te denken over een school voor uw kind.
Een school kiezen die bij uw kind past
Basisscholen verschillen van elkaar. Er zijn openbare scholen, bijzondere scholen en scholen met een
specifiek onderwijsconcept. Op scholenwijzer.denhaag.nl/aanmeldenbasisschool of op de websites van
scholen vindt u meer informatie. Scholen organiseren regelmatig inloopmomenten of rondleidingen.
Dit kan u helpen bij het kiezen van een school die bij uw kind past. Bezoek meerdere scholen om een
goede keuze te kunnen maken.
Is er een maximum aantal plekken op school? Bezoek meerdere scholen
Heeft de school van uw eerste keuze een maximum aantal plaatsen (leerlingplafond), dan verloopt het
aanmelden van uw kind anders. U bent dan niet zeker van een plaats. Het is daarom belangrijk dat u
meerdere scholen bezoekt. Welke scholen een maximum aantal plaatsen hebben kan per schooljaar
verschillen. De actuele informatie leest u op scholenwijzer.denhaag.nl.
U kunt uw kind aanmelden vanaf drie jaar
U ontvangt een brief wanneer uw kind bijna drie jaar is, met meer informatie over het aanmelden.
Veel succes bij het oriënteren en bezoeken van verschillende scholen!
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Would you like to read the information in this letter in English? Go to https://www.denhaag.nl/
registeringprimaryschool
PS Wist u dat alle Haagse peuters (tot vier jaar) minstens vijf uur per week naar de peuteropvang
mogen? Een goede plek voor hen om nu al te beginnen met leren en ontdekken! Kijk voor meer
informatie en de tarieven op www.denhaag.nl/peuteropvang
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