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Nieuwe aanmeldprocedure vanaf 1 oktober 2018 

Alle schoolbesturen in Den Haag hebben met de gemeente Den Haag afspraken gemaakt over de 

aanmelding van kinderen in groep 1; deze afspraak geldt voor kinderen die geboren zijn op of na  

1 oktober 2015 en dus nog geen 4 jaar zijn. 

 

Aanmelden 

Dit kan alleen met een door de gemeente Den Haag verstrekt aanmeldformulier. 

Dit krijgt u ongeveer 2 maanden voordat uw kind 3 jaar wordt, thuisgestuurd vanuit de gemeente 

Den Haag. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u voor onze school, download dan het 

aanmeldformulier op scholenwijzer.denhaag.nl. 

Aanmelden kan pas als uw kind 3 jaar is. 

Met het aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden in één van de vier aanmeldperioden, nadat 

uw kind 3 jaar is geworden.  

 

Meer aanmeldingen dan plaatsen 

Op onze school krijgen wij soms meer aanmeldingen dan dat er plaats is in groep 1. Wij werken 

daarom met een leerlingplafond, dat wil zeggen met een maximum aantal van 56 plaatsen. Dat 

aantal geldt zowel in 2018-2019 als in 2019-2020. 

Door het aantal plaatsen te verdelen over 4 aanmeldperioden per schooljaar (één per kwartaal), 

hebben alle 3-jarigen ongeacht hun geboortedatum, dezelfde kans op een plaats op onze school. 

 

Aanmeldperioden 

De data van de vier aanmeldperioden zijn voor alle scholen in Den Haag met een leerlingplafond 

hetzelfde. De data vindt u vanaf 1 augustus 2018 op scholenwijzer.denhaag.nl. 

U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond. 

 

Voorkeurslijst van scholen 

Omdat we soms meer aanmeldingen hebben dan plaatsen, bent u niet zeker van een plaats op 

onze school. Dat is op veel scholen het geval, daarom is het van belang dat u op het 

aanmeldformulier meerdere scholen invult op de voorkeurslijst, waarbij de                                  

Dr. J.A. Gerth van Wijkschool bovenaan staat. 

 

Voorrangsregels 

Wij hanteren de volgende voorrangsregels bij het plaatsen van leerlingen:  

 Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus) die bij u woont zit al op onze 

school 

 Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening van Kosmos 

 

Loting 

Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang 

hebben, daarna wordt geloot.  

Als het niet lukt om uw kind te plaatsen op onze school, dan wordt op basis van uw voorkeurslijst 

en loting gekeken of er plaats is op de school van uw tweede keuze, daarna derde keuze, 

enzovoort. 
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Bericht van plaatsing 

Binnen 6 weken na aanmelding ontvangt u bericht van de school die uw kind kan plaatsen.   

Als het niet lukt een plaats te bieden op basis van uw voorkeurslijst van scholen die u heeft 

ingevuld op het aanmeldformulier, ontvangt u informatie over nog beschikbare plaatsen op 

scholen. 

Als uw kind specifieke ondersteuning nodig heeft, dan kan het nodig zijn dat we 4 weken extra de 

tijd nemen om te onderzoeken of we voldoende extra ondersteuning kunnen bieden. Soms kunnen 

we de benodigde ondersteuning niet bieden. Dan helpen we u met het vinden van een school die 

dat wel kan. 

 

Inschrijven 

Nadat u bericht heeft gekregen dat uw kind een plaats op onze school heeft, maakt u een afspraak 

voor inschrijving. Als u de inschrijving ondertekent, dan weet u dat uw kind het volgend schooljaar 

een plekje heeft. 

Meer informatie over aanmelden op de basisschool in Den Haag, vindt u op de website 

scholenwijze.denhaag.nl. 

 


