Aanmelden voor groep 1
Algemene informatie over de aanmelding:
Onze school volgt de regels van de gemeente Den Haag voor het aanmelden van kinderen voor
groep 1.





Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of ná 1 oktober 2015 melden hun kind aan vanaf
het moment dat hun zoon of dochter 3 jaar wordt.
U kunt meerdere scholen kiezen.
U ontvangt van gemeente Den Haag op tweejarige leeftijd een brief met informatie over de
aanmeldprocedure.

Dit is een gezamenlijke afspraak tussen de gemeente Den Haag en de schoolbesturen.
Bij aanmelden op onze school moet u rekening houden met de volgende voorrangscriteria:



Broertjes en zusjes van kinderen die al op onze school zitten.
Kinderen die wonen binnen de wijkgrens, zie afbeelding hieronder.

Voorlopige aanmelding, belangstelling kenbaar maken:
Onze school ontvangt meer aanmeldingen dan wij kunnen plaatsen.
Wij zijn een School met leerlingplafond. Dit houdt in dat wij werken met een maximum aantal
plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting.
In de brief die u van de gemeente ontvangt als uw kind bijna 3 jaar is, staat meer informatie over de
aanmeldprocedure en de aanmeldperioden. Tóch vragen wij u om uw belangstelling voor onze
school zo snel mogelijk (eerder dan 3 jaar) kenbaar te maken. Dit geldt niet als inschrijving, maar
stelt ons in staat beter rekening te houden met de komst van uw zoon/dochter. De voorlopige
aanmelding kan via deze LINK.
Voor vragen over de aanmelding kunt u op werkdagen bellen met onze administratie, 070-3557484.
U kunt natuurlijk ook uw vragen mailen naar administratie@wdzscheveningen.nl

Aanmelden:
Als u besluit uw kind bij ons aan te melden, ná de ontvangst van de brief van de Gemeente, dan kunt
u ook het aanmeldingsformulier invullen en aan onze aan onze administratie sturen of HIER
downloaden. (Als u de voorlopige aanmelding al heeft ingediend hoeft dit niet nogmaals).
Vul het digitaal in en sla het op uw computer op. Vul hieronder uw naam en email in en voeg via
‘bestand kiezen’ het aanmeldingsformulier toe.


Er zijn vier vastgestelde aanmeldperiode verdeeld over het jaar, deze worden vanaf
augustus 2018 gepubliceerd op de website van school, in de schoolgids en op
scholenwijzer.denhaag.nl.
U vindt hier ook de data van aanmeldperioden en het maximaal aantal toelaatbare
leerlingen per aanmeldperiode.

U ontvangt altijd een brief wanneer uw kind definitief geplaatst is op onze school. Mocht plaatsing
niet lukken, dan is er een mogelijkheid om op de wachtlijst te worden geplaatst.

Naam ouder (*)

E-mail (*)

Selecteer en upload het aanmeldformulier (*)

