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6 Akkoord en handtekening 

• Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en 
kennis te hebben genomen van de Regels aanmeldbeleid primair onderwijs in Den Haag  
(zie de website scholenwijzer.denhaag.nl). 

• Met dit formulier meldt u uw kind aan op één of meer basisscholen in Den Haag. Binnen 
zes weken ontvangt u een besluit over uw aanmelding. Voor aanmeldingen in december wordt 
een reactietermijn van 7 weken gehanteerd, in verband met de kerstvakantie. Voor kinderen met 
een extra ondersteuningsbehoefte is de reactietermijn, indien nodig, maximaal 4 weken langer.

• Scholen met een bepaalde godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijskundige 
identiteit mogen van ouders vragen dat zij deze grondslag onderschrijven of respecteren. 
Ouders(s) of verzorger(s) verklaren, door ondertekening van dit formulier, dat ze de identiteit 
van de scho(o)l(en) op de voorkeurslijst onderschrijven en/of respecteren.

• Ouder(s) of verzorger(s) verklaren zich akkoord, dat er na sluiting van de aanmeldperiode geen 
wijzigingen meer kunnen worden gedaan in de aanmelding.

• Uw kind wordt geplaatst op basis van de door u gegeven informatie. Als deze informatie niet 
juist is kan dit gevolgen hebben voor de aan uw kind aangeboden plaats.

• De school verwerkt de informatie uit dit aanmeldformulier in het systeem om uw aanmelding 

te kunnen behandelen. U mag de school altijd vragen welke informatie er precies over u 
geregistreerd is. Ook kunt u vragen om correctie als daarin fouten staan of om verwijdering 
van gegevens.

  Ouder/verzorger 1

Naam           Datum   

 

Handtekening               

  Ouder/verzorger 2

Naam           Datum   

 

Handtekening               

Als beide ouders/verzorgers 
wettelijk vertegenwoordiger 
zijn, dan beide handtekeningen 
plaatsen. 
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Aanmeldformulier voor de basisschool in Den Haag
voor het schooljaar 2019 - 2020

Met dit aanmeldformulier meldt u uw kind aan op een basisschool in Den Haag. Lever dit formulier in bij de school 
van uw eerste keuze. Graag invullen in blokletters. Vraag eventueel de school om hulp bij het invullen.
Neem bij het inleveren van dit formulier s.v.p. het identiteitsbewijs van uw kind mee, of een uittreksel uit de 
basisregistratie van de gemeente.

Dit is een uitgave van de gemeente Den Haag en de gezamenlijke schoolbesturen.
Augustus 2018

1 Gegevens kind

Eerste voornaam               

Roepnaam                  

Tussenvoegsel(s) (bijv. van der)             

Achternaam               

Woonadres (straat + huisnummer) 

Postcode            

Woonplaats               

Geboortedatum           

2 Gegevens ouder/verzorger

A Ouder/verzorger 1

Heer / mevrouw (omcirkel)             

Voorletters                  

Tussenvoegsel(s) (bijv. van der)             

Achternaam               

Telefoonnummer               

E-mail                  

Heeft u een ander woon adres dan uw kind? Vul dan hieronder de juiste gegevens in.

Straat             Huisnummer   

Postcode            

Woonplaats                 

Wilt u per e-mail bericht ontvangen over de bevestiging van en het besluit over uw aanmelding?

 Ja   Nee, ik geef de voorkeur aan bericht per brief.

Vul de gegevens in zoals 
opgenomen op het 
identiteitsbewijs van  
uw kind. 

Als beide ouders/verzorgers 
wettelijk vertegenwoordiger  
zijn, dan graag de gegevens  
van beide invullen.
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2 Vervolg

B Ouder/verzorger 2

Heer / mevrouw (omcirkel)             

Voorletters                  

Tussenvoegsel(s) (bijv. van der)             

Achternaam               

Telefoonnummer               

E-mail                  

C Heeft u een ander woon adres dan uw kind? Vul dan hieronder de juiste gegevens in.

Straat             Huisnummer   

Postcode            

Woonplaats                 

D Wilt u per e-mail bericht ontvangen over de bevestiging van en het besluit over uw aanmelding?

 Ja   Nee, ik geef de voorkeur aan bericht per brief. 

3 Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?
 Nee  

 Ja, vanwege  visuele beperking    ontwikkelingsstoornis 
    auditieve beperking   medische zorg 

    lichamelijke beperking   anders, namelijk     

                 

                 

4 School van uw eerste keuze

Naam school               

Straat                  

>  Heeft de school van uw keuze geen leerlingplafond, dus voldoende plaats?  

Zet uw handtekening(en) op de achterzijde en lever dit formulier in bij de school van uw keuze, 

vanaf de dag dat uw kind drie jaar is. 

>  Heeft de school van uw keuze een leerlingplafond, dus een maximum aantal plaatsen in groep 1? 

Vul dan ook de vragen op de volgende pagina in, zet uw handtekening(en) en lever dit formulier in 

bij de school van uw eerste keuze. U kunt uw kind aanmelden in één van de 4 aanmeld perioden 

vanaf de dag dat uw kind drie jaar is geworden. In de brief van de gemeente en op de website 

scholenwijzer.denhaag.nl staan de data van de aanmeldperioden.

Heeft uw kind extra zorg nodig 
op de basisschool? Bijvoorbeeld 
vanwege een visuele of 
auditieve beperking, een 
lichamelijke beperking, een 
ontwikkelingsstoornis of 
medische zorg. Als u ‘ja’ invult, 
wordt u uitgenodigd voor een 
gesprek op school.

Op de website  
scholenwijzer.denhaag.nl vindt 
u per school of een school een 
leerling plafond heeft. Voor 
scholen met een leerling
plafond ziet u ook het 
maximum aantal plaatsen en 
de voorrangsregels.
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5 Vul onderstaande gegevens in als de school van uw eerste keuze  
een leerlingplafond (maximum aantal plaatsen) heeft

U bent niet zeker van een plaats op de school van uw eerste keuze. Er kan geloot worden. 
Vul daarom hieronder ook andere scholen in.

Keuze 2  

straat 

Keuze 3  

straat 

Keuze 4  

straat 

Keuze 5  

straat 

Keuze 6  

straat 

Keuze 7 

straat 

Keuze 8 

straat                 

A Voorrangsregels van de school van uw eerste keuze
De onderstaande informatie is nodig om te kunnen bepalen of uw kind onder de voorrangs regel(s) 
valt. De school bekijkt of uw kind voorrang krijgt op basis van de voorrangsregels van de school.  
De voorrangsregels zijn alleen van toepassing op de school van eerste keuze. Een school mag 

kiezen tussen de volgende voorrangsregels (op de website scholenwijzer.denhaag.nl kunt u per 
school de voorrangsregels en de volgorde vinden):

  een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) van de aangemelde 
leerling zit al op de basisschool van eerste keuze. 

Naam broer/zus:              in groep   

 mijn kind gaat naar de voorschoolse voorziening die nauw samenwerkt met de basisschool. 

Naam voorschoolse voorziening:  

 mijn kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied. 
 ik werk zelf op de basisschool van eerste keuze.

B Lever dit aanmeldformulier in tijdens één van de vier aanmeldperioden nadat uw kind 3 jaar  
is geworden. 
U mag uw kind slechts in één periode aanmelden op een school met een leerlingplafond 
(maximum aantal plaatsen). In de brief van de gemeente en op de website  
scholenwijzer.denhaag.nl staan de data van de aanmeldperioden.
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