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Informatie over aanmelden op een basisschool

Beste ouders en/of verzorgers,
Uw kind wordt binnenkort drie jaar. Nog één jaar en dan mag uw kind naar de basisschool. In Den Haag
kunt u uw kind aanmelden op de basisschool, nadat het drie jaar is geworden. Hoe het aanmelden werkt,
leest u in deze brief en in de informatiekaart (bijlage).
U ontvangt een aanmeldformulier voor de basisschool
Bij deze brief ontvangt u het aanmeldformulier, bewaar dit goed. Als uw kind drie jaar is, levert u het
ingevulde aanmeldformulier in op de school van uw eerste keuze. Ook als er al een broer/zus op deze
basisschool zit, moet u uw kind aanmelden.
Let op: Meld uw kind aan in het huidige aanmeldjaar. Dit loop van 1 oktober 2020 tot en
met 30 september 2021
Informeer of de school van uw keuze een maximum aantal plaatsen heeft
Er zijn in Den Haag basisscholen die voldoende plaatsen hebben. Sommige basisscholen verwachten
meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn en hebben een leerlingplafond. Op
scholenwijzer.denhaag.nl/aanmeldenbasisschool vindt u de scholen met een leerlingplafond.
Het aanmelden op deze scholen verloopt anders dan op scholen zonder leerlingplafond.
 Aanmelden op een school zonder leerlingplafond
Lever het ingevulde aanmeldformulier in op de school van uw keuze. Dit kan vanaf het moment dat uw
kind drie jaar is geworden. In de meeste gevallen kan uw kind direct ingeschreven worden. Heeft uw kind
extra ondersteuning nodig? Dan mag de school vier weken extra de tijd nemen om te onderzoeken of zij
deze ondersteuning kunnen bieden.
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 Aanmelden op een school met leerlingplafond
Op scholen met een leerlingplafond bent u niet zeker van een plaats. Let daarom op de volgende vijf
zaken:
1.

Meld uw kind aan in de onderstaande aanmeldperiode

Uw kind wordt 3 jaar in de periode:

Meld uw kind aan bij de school van
eerste keuze in de periode:

1 oktober 2020 t/m 31 december
2020

14 december 2020 t/m 8 januari 2021

U ontvangt
antwoord op uw
aanmelding op:
22 januari 2021

1 januari 2021 t/m 31 maart 2021

22 maart 2021 t/m 6 april 2021

22 april 2021

1 april 2021 t/m 30 juni 2021

21 juni 2021 t/m 2 juli 2021

15 juli 2021

1 juli 2021 t/m 30 september 2021

16 september 2021 t/m 30 september
2021

14 oktober 2021

2. Vul meerdere scholen in
Het is belangrijk dat u bij punt 5 op het aanmeldformulier minimaal vijf scholen invult omdat uw
kind bij aanmelding op een school met een leerlingplafond niet zeker is van een plek.
3. Meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn? Dan volgt er een schoolloting
De school gebruikt bij een schoolloting maximaal vier verschillende voorrangsregels. De school kiest
zelf welke regels zij gebruikt en in welke volgorde. Eerst plaatst zij de kinderen die voldoen aan de
eerste voorrangsregel, daarna de kinderen die voldoen aan de tweede voorrangsregel, enzovoort. De
voorrangsregels zijn geen garantie tot plaatsing. Als er daarna nog plaatsen over zijn, wordt er geloot
tussen de kinderen zonder voorrangsregels.
4. Is uw kind uitgeloot op de school van uw eerste keuze?
Als uw kind uitgeloot is op de school van uw eerste keuze dan vindt er een centrale loting plaats.
Hierbij wordt gekeken of de school van uw tweede keuze plaats heeft, daarna de school van uw derde
keuze, enzovoort.
5. Wanneer ontvangt u bericht?
U ontvangt een bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. De datum waarop u dit
bericht krijgt staat in de derde kolom bij punt 1 hierboven. Maak een afspraak met de school om uw
kind in te schrijven. U bent zeker van een plek zodra uw kind ingeschreven is. Als uw kind extra
ondersteuning nodig heeft, mag de school vier weken extra de tijd nemen.
Kijk voor meer informatie over basisscholen en de aanmeldprocedure in Den Haag op
scholenwijzer.denhaag.nl/aanmeldenbasisschool
Veel succes met het aanmelden en inschrijven van uw kind op de basisschool.

Met vriendelijke groet,
de wethouder van Onderwijs, Sport en Buitenruimte
Hilbert Bredemeijer

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
Would you like to read the information in this letter in English? Go to https://www.denhaag.nl/
registeringprimaryschool
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