
Hoe meld ik mijn kind aan voor een school? 
Er is een onderscheid tussen: 
 Vooraanmelden: u schrijft een kind in dat jonger is dan 3 jaar. Wettelijk is bepaald dat er pas 

vanaf de leeftijd van 3 jaar sprake is van een aanmelding. Een vooraanmelding kan zinvol zijn als 
u bijvoorbeeld een grotere kans wilt hebben op een plaats op een school waar de volgorde van 
aanmelding een rol speelt in de kans op toelating.  

 Aanmelden: u kunt uw kind aanmelden vanaf het moment waarop het 3 jaar oud is.  
 Toelating: u ontvangt van de school een schriftelijke bevestiging van toelating (dit wordt ook wel 

plaatsing genoemd). Uw kind kan vervolgens vanaf de leeftijd van 4 jaar toegelaten worden op 
de school.  

 Wachtlijst: het komt voor dat scholen een wachtlijst hebben, omdat meer kinderen zich 
aanmelden dan dat er plaatsen beschikbaar zijn. U ontvangt van de school een schriftelijke 
bevestiging van het feit dat uw kind niet geplaatst kan worden. U kunt dan aangeven dat u uw 
kind op een wachtlijst voor de betreffende school wilt laten plaatsen. 

 
Iedere school kent eigen criteria voor de toelating van leerlingen. Deze criteria vindt u op de websites 
van de scholen. Wij adviseren u om de informatie op deze websites door te lezen. Het is toegestaan 
uw kind op meerdere scholen aan te melden. Wel vragen wij u om scholen tijdig te berichten als u 
uw (voor-)aanmelding in wilt trekken of geen gebruik wilt maken van een plaatsingsmogelijkheid. 
 
Uw kind is nog geen 3 jaar: 
Wettelijk is bepaald dat als u een kind aanmeldt, dat jonger is dan 3 jaar, er wordt gesproken over 
een vooraanmelding. Deze vooraanmelding kan pas een aanmelding worden als het kind 3 jaar is. 
Vanaf de geboorte van uw kind kunt u een vooraanmelding doen. Dit kan zinvol zijn als u 
bijvoorbeeld een grotere kans wilt hebben op een plaats op een school waar de volgorde van 
aanmelding een rol speelt in de kans op toelating. Vooraanmelden gebeurt meestal schriftelijk. Dat 
betekent dat u, als ouders, een inschrijfformulier van de school invult en ondertekent. 
 
Uw kind is tussen de 3 en de 4 jaar: 
U kunt uw kind nu aanmelden. Dit doet u zo mogelijk minimaal 10 weken voor de datum waarop 
toelating wordt gevraagd. Aanmelden gebeurt meestal schriftelijk. Dat betekent dat u, als ouders, 
een inschrijfformulier van de school invult en ondertekent. 
Als u al een vooraanmelding heeft gedaan, wordt deze omgezet in een aanmelding. De school geeft 
bij ouders aan hoe de vooraanmelding omgezet kan worden naar een aanmelding. Het aanmelden 
van uw kind betekent niet automatisch dat uw kind is toegelaten. Na aanmelding moet de school 
binnen 10 weken aangeven of uw kind is geplaatst. Scholen kunnen ouders van niet-toegelaten  
leerlingen een plaats op een wachtlijst aanbieden. Het kan voorkomen dat de school wel plaats 
heeft, maar dat de school zwaarwegende redenen heeft om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld 
omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind 
te voldoen. In dergelijke situaties treedt de zogenaamde zorgplicht op en wordt u door de school 
begeleid bij het vinden van een passende school voor uw kind. De school heeft 6 weken de tijd om 
een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen schoolweken. Eventueel kan deze termijn 
met 4 weken worden verlengd. 
 
Uw kind is ouder dan 4 jaar: 
Via de website van de schoolbesturen en de gemeente kunt u zien welke scholen in welke groepen 
nog plaatsen beschikbaar hebben. Alleen scholen die aangeven plaats te hebben, zullen uw kind 
toelaten. U kunt uw kind bij één van deze scholen aanmelden, waarna de school samen met u bekijkt 
of toelating van uw kind mogelijk is. Voordat tot definitieve toelating wordt besloten, neemt de 
school (indien mogelijk) in ieder geval contact op met de school van herkomst en worden gegevens 
opgevraagd, die voor toelating  van uw kind relevant kunnen zijn.  



Het kan voorkomen dat de school wel plaats heeft, maar dat de school zwaarwegende redenen heeft 
om uw kind niet toe te laten. Bijvoorbeeld omdat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om 
aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind te voldoen. In dergelijke situaties treedt de zogenaamde 
zorgplicht op en wordt u door de school begeleid bij het vinden van een passende school voor uw 
kind. De school heeft 6 weken de tijd om een passende plek te vinden. Dit zijn gewone weken, geen 
schoolweken. Eventueel kan deze termijn met 4 weken worden verlengd. 
 
Wat gebeurt er met de gegevens van de aanmelding? 
De school waar uw kind is aangemeld, gebruikt de aanmeldgegevens om te bepalen of er een plaats 
voor uw kind op de school is. Daarnaast worden de gegevens ook uitgewisseld tussen de scholen in 
de gemeente. Ieder najaar komen medewerkers van de verschillende scholen en de 
leerplichtambtenaar van de gemeente samen en leggen zij de lijsten naast elkaar van de leerlingen 
die in het daarop volgend schooljaar 4 jaar worden. Iedere school geeft dan aan welke leerlingen 
toegelaten kunnen worden en welke leerlingen op de wachtlijst staan. Hierdoor krijgen de scholen 
zicht op eventuele dubbele plaatsingen of leerlingen die nog niet geplaatst zijn. Als na dit overleg 
blijkt dat de toelatingsgegevens  van uw kind vragen oproepen, dan neemt de school contact met u 
op.  
 

Wanneer kan ik bericht verwachten naar aanleiding van mijn (voor-)aanmelding? 
Wij leggen u dit uit naar aanleiding van een voorbeeld:  
Ouders van kinderen die bijvoorbeeld  in de periode van  1 oktober 2017 tot 30 september 2018 de 
leeftijd van 4 jaar bereiken, ontvangen in  het najaar van 2016 een brief van de school/scholen waar 
een (voor)-aanmelding is gedaan. In deze brief wordt u op de hoogte gesteld van de stand van zaken 
rond uw (voor)-aanmelding. Er zijn twee mogelijkheden: 
 Er is een voorlopige plaats voor uw kind. Deze plaats wordt definitief gemaakt zodra uw kind 

drie jaar is. 
 Er is een plaats voor uw kind op de wachtlijst van de school.  

U krijgt vervolgens de mogelijkheid om binnen twee weken te reageren en aan te geven of u van de 
voorlopige plaats of een plaats op de wachtlijst gebruik wilt maken. U weet dus al vóór of rond de 
derde verjaardag van uw kind of uw kind een plaats op de school van voorkeur heeft.  


