Aanmelden op een basisschool in Den Haag: hoe werkt de nieuwe regeling?
Kinderen die 1 jaar zijn, worden door hun ouders aangemeld bij één basisschool

Ouders ontvangen brief van de
gemeente met uitleg over aanmelden

Ouders melden
hun kind aan

kind is ca.11 maanden

vanaf 1e verjaardag

t/m 30
september
Aanmelden
bij de school

Ouders oriënteren zich
Op www.denhaag.nl/scholenwijzer
staat informatie over
toelatingsbeleid en aantal
beschikbare plaatsen per school.

Ouders maken de aanmelding van
een toegelaten kind definitief

Kind gaat
naar school

uiterlijk 21 oktober
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Ouders oriënteren zich en kunnen
zich aanmelden bij alle scholen
die nog plaatsen hebben.
Op 21 oktober staat op
www.denhaag.nl/scholenwijzer
hoeveel plaatsen scholen op
dat moment nog hebben.

Aantal beschikbare
plaatsen:

Aanmeldperiode:
1 oktober
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Toelatingscriteria:

t/m 30
september

Scholen zetten deze informatie
online op scholenwijzer.

Klein percentage kinderen
heeft ondersteuning
nodig die de school niet
kan bieden: kind mogelijk
naar andere school.
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Niet toegelaten
of nog nergens
aangemeld
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Aantal beschikbare
plaatsen:

Ouders krijgen bericht of kind is
toegelaten op de school naar keuze

Scholen ontvangen en registreren
alle aanmeldingen.

Tussen 1 en 14
oktober toetsen
scholen alle ontvangen
aanmeldingen
aan hun eigen
toelatingscriteria.

Uiterlijk 21 oktober laten scholen alle ouders
per brief weten of hun kind is toegelaten.

Kinderen geboren tussen 1 oktober 2012 en 31 december 2012 die voor 1 januari 2013 een schriftelijke toezegging
hebben van een school over hun toelating vallen onder de overgangsregeling. Deze schriftelijke toezeggingen worden
gehonoreerd. Alle overige kinderen die op of na 1 oktober 2012 zijn geboren, vallen onder de nieuwe regeling.

School kijkt of ze de ondersteuning kan
bieden die een kind eventueel nodig heeft.
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