
DUINOORDSCHOOL                  
Prins Mauritslaan 8     Cursusjaar: ____________________ 
2582 LR  Den Haag     Registratienr: ____________________ 
070-354 43 23      Ontvangen: ____________________ 

                      INSCHRIJFFORMULIER 
Leerlinggegevens: 
Achternaam      
                               

Roepnaam 
 

Voornamen 
 

Geslacht   M  /  V                                     BSN-nummer kind:  

Geboortedatum 

Adres  

Postcode + Woonplaats 

Telefoon (thuis) 

Nationaliteit 

Geboorteplaats 

Geboorteland 

Onderwijs sinds 

Plaatsing voor het 
 Schooljaar 

Vorige school 

(naam + adres etc.) 

Schoolloopbaan                          1   1       2   2      3   3       4   4       5   5       6  6       7   7      8   8 

(omcirkel de groep(en) 
die uw kind doorlopen heeft) 

 

Heeft al broer/zus 
 op de wachtlijst staan                 ja  /  nee         naam……………………………………………………………….. 

Bijzonderheden betreffende 
 o.a. de gezondheid (allergieën) van het kind 

Spreekt de Nederlandse taal? Ja/nee   Zo nee, wat is de voertaal? ……………………………………………….. 

 
Oudergegevens: 
Burgerlijke staat ouders gehuwd   /   ongehuwd  

 VADER MOEDER 

Naam en voorletters   

Adres idem kind/ idem kind/ 

Postcode + woonplaats idem kind/ idem kind/ 

Geboorteland   

Nationaliteit   

Beroep   

Telefoon   

Telefoon werk   

E-mail adres 
 

  

 
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de op de achterzijde vermelde 
plaatsingsprocedure, het verenigingslidmaatschap en de ouderbijdrage. 
 
Handtekening:        Datum: 
 
 



Aannamebeleid: 
Hieronder vindt u de regeling omtrent de plaatsingsprocedure van nieuwe leerlingen zoals wij die op 
onze school hanteren: 

 
Aanmelding: 
Aanmelding geschiedt middels het formulier van de gemeente Den Haag wat u ontvangt rond de 3e  
verjaardag van uw kind. Als u uw kind heeft aangemeld bij ons op school krijgt u binnen 6 weken  
bericht of uw kind geplaatst kan worden. Als u een plaatsingsaanbod ontvangt, dan wordt u verzocht 
dit formulier in te vullen. Als wij dit formulier hebben ontvangen is uw kind definitief ingeschreven bij 
ons op school.  
 
Uitgangspunten van de school: 

• Wij streven naar een school van 8 groepen met 32 leerlingen 

• Groep 1 zien wij zo mogelijk graag op maximale grootte op, of voor 1 oktober, zodat deze 
groep in zijn geheel naar de volgende groep kan doorstromen. Als er kinderen gedurende het 
schooljaar in groep 1 instromen, gaan die door naar groep 2 als er aan voldoende 
leervoorwaarden is voldaan. Dit wordt in overleg met de groepsleerkracht, ouders en directie 
besproken. 

 
Volgorde van plaatsing (groep 1) 

• Kinderen die al een broertje/zusje op school hebben en jarig zijn voor 1 mei (Broertjes- en 
zusjesregeling) 

• Kinderen van medewerkers 

• Kinderen uit de wijk Van Stolkpark/ Scheveningseweg/ Westduinweg/ 
Eisenhowerlaan/Kennedylaan die voor 1 oktober 4 jaar worden 
 

  
Aandachtspunten 
* Kinderen die van peuterspeelzaal "De 2 piraten" komen, worden niet automatisch geplaatst. 
 
Verenigingslidmaatschap: 
Ouders waarvan het kind op onze school geplaatst is, zijn tevens lid van de Vereniging en worden 
geacht de daarvoor bestemde contributie te voldoen. 
 
Ouderbijdrage: 
Jaarlijks wordt in de jaarvergadering de begroting vastgesteld, waarbij tevens de hoogte van de 
gevraagde ouderbijdrage wordt bepaald. De gevraagde bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het 
inkomen van de ouders. In principe wordt de hoogte van de ouderbijdrage één keer vastgesteld, 
namelijk als het kind op school komt. Als dit wijzigt, of als er in de jaarvergadering een ander bedrag 
wordt vastgesteld, dan wordt dit aangepast.  
 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: www.duinoordschool.nl 
 


