Aanmelden bij Samenwerkingsschool Balans

Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij één Haagse basisschool
aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die
naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken
gemaakt. Zo willen ze het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden
ook voor onze school.

Aanmelden


Als uw kind ongeveer elf maanden oud is, krijgt u een brief van de gemeente. Met
deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. Belangrijk: neem de brief mee naar
school.



Aanmelden kan vanaf de eerste verjaardag van uw kind tot en met 30 september
daarna.



Voorafgaand aan de aanmelding is bij ons een kennismakingsgesprek verplicht. Via
de website kunt u zich voor deze (maandelijkse) bijeenkomsten aanmelden. U krijgt
dan uitgebreide informatie en een rondleiding. Na afloop krijgt u van ons een
aanmeldformulier mee.



U krijgt een brief van ons met de bevestiging van uw aanmelding.



Woont u (nu nog) niet in Den Haag, maar kiest u wel voor een Haagse basisschool? U
kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Dit kan na de eerste verjaardag van uw
kind.



Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar een van de groepen 2
tot en met 8? Dan gelden deze afspraken niet. U kunt contact opnemen met Talitha
Janssen voor verdere informatie.

Toelating
Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook kan worden ingeschreven. Bij
ons krijgen broertjes en zusjes van geplaatste leerlingen voorrang. Als meer dan 90
leerlingen worden aangemeld, wordt er geloot. De overige kinderen zullen op een wachtlijst
blijven staan, maar u moet uw kindje dan wel op een andere basisschool in gaan schrijven
om zeker te zijn van een onderwijsplek.

In de maand dat uw kind drie jaar wordt, ontvangt u bericht van ons over de definitieve
plaatsing. Nadat wij van u een bevestiging hebben gekregen dat u nog steeds gebruik wilt
maken van deze plek, is uw kind geplaatst. Waarbij wij willen aangeven dat vanaf augustus
2014 de wet Passend Onderwijs in werking treedt, waarbij ons ondersteuningsprofiel
uitsluitsel zal gaan geven bij aanmeldingen van kinderen met bijzondere zorgbehoeften.

Belangrijk om te weten: het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30
september is in het jaar dat uw kindje één is geworden. Het is dus niet zo dat de eerste
aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw
aanmelding hoort u of uw kind een plekje heeft. Wij sturen u hier een brief over.

Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag:
www.eenaanmeldleeftijd.nl

