
Aanmelden

Inschrĳven

U krĳgt een brief over het 
aanmelden van uw kind op 
de basisschool.

Basisscholen verschillen van elkaar. Er zĳn 
openbare scholen, bĳzondere scholen en scholen 
met een speci�ek onderwĳsconcept. Kĳk voor 
een overzicht op scholenwĳzer.denhaag.nl. 

U krĳgt het 
aanmeldformulier 
voor de basisschool.

Bezoek open dagen of 
inloopmomenten en kies 
de basisschool die het 
beste bĳ uw kind past. 

Lever het aanmeldformulier 
in op de basisschool van 
uw keuze. 

U hoort binnen 6 weken van de 
school of u uw kind kunt inschrĳven. 
In de meeste gevallen kunt u uw 
kind direct inschrĳven. 

U schrĳft zich in op de school. 
Uw kind is verzekerd van een plek.

Naar school
Uw kind mag naar school vanaf 4 jaar.

Aanmelden op de basisschool in Den Haag

Uw kind is 2 jaar

Uw kind is 4 jaar

School kiezen

Uw kind is 3 jaar

4 
wk

6 
wk

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? 
De school mag vier weken extra tĳd 
nemen om te onderzoeken of zĳ de extra 
ondersteuning kan bieden. Kan de school 
dit niet, dan heeft deze school de 
zorgplicht om samen met u  een andere 
school te vinden die dit wel kan.

Start

Heeft de school van uw eerste keuze een maximum 
aantal plaatsen, dan verloopt het aanmelden van uw 
kind anders. Kĳk op de achterzĳde.



De school gebruikt voorrangsregels. 
De school bepaalt welke voorrangs-
regels zĳ gebruikt en in welke volgorde. 
Kĳk voor meer informatie op de 
scholenwĳzer, de website van de school 
of neem contact op met de school.

Is er geen plaats op de school van uw 
eerste keuze? Door middel van loting 
wordt gekeken of er plaats is op de school 
van uw tweede keuze, daarna uw derde 
keuze enzovoort

U ontvangt binnen zes weken bericht 
van de school waar u uw kind kunt 
inschrĳven. 

6 
wk

U bent niet verzekerd van een plaats op de 
school van uw eerste voorkeur. Het is 
daarom belangrĳk dat u meer scholen 
invult op het aanmeldformulier.  Lever het 
formulier in bĳ de school van uw eerste 
voorkeur.

De school van eerste keuze plaatst eerst de 
kinderen die voorrang hebben, daarna de 
andere kinderen. Als de school meer 
aanmeldingen dan plaatsen heeft, dan 
wordt er geloot.
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Sommige scholen in Den Haag verwachten 
meer aanmeldingen dan dat er plaats is. 
Deze scholen werken met vier aanmeld-
perioden. Kĳk op scholenwĳzer.denhaag.nl 
wanneer u uw kind kunt aanmelden.

Lukt het niet uw kind een plaats aan te bieden op een school van uw voorkeur, dan 
ontvangt u informatie over beschikbare plaatsen op andere scholen en wĳze van 
(opnieuw) aanmelden. Twee keer per jaar is er een verdeling van overgebleven plaatsen. 
Dit geldt ook voor kinderen die al plaats hebben op een school van lagere voorkeur en 
waarbĳ een school van hogere voorkeur alsnog plaats heeft.

Heeft u vragen?
Neem contact op met de school of kĳk op scholenwĳzer.denhaag.nl.

Dit is een uitgave van de Gemeente Den Haag en de gezamenlĳke schoolbesturen.

Er kan opnieuw een loting plaatsvinden. 
Binnen 6 weken ontvangt u bericht van de 
school waar u uw kind kunt inschrĳven.

Nog geen plek?

Aanmelden op een basisschool met een maximum aantal plaatsen

6 
wk

Voorrangsregels


