Aanmelden nieuwe leerlingen
U kunt uw zoon of dochter aanmelden door een afspraak te maken voor een gesprek en een
rondleiding door de school. Kinderen die al een broertje of zusje op de school hebben, krijgen
voorrang bij het inschrijven.
Toelatingsbeleid
Er is een gezamenlijk aannamebeleid vastgesteld voor alle basisscholen in Wateringen en Kwintsheul.
Bij toewijzen van eventuele onderwijsplaatsen maken de scholen in Wateringen en Kwintsheul
gebruik van een aantal voorrangscriteria en ringen (woongebieden). Voor alle scholen geldt op basis
van bovenstaande kaders een volgorde van toelating.

1. Kinderen met oudere
broertjes/zusjes op school
krijgen voorrang bij plaatsing op
de scholen.
2. Kinderen woonachtig in
Wateringen, Kwintsheul en de
andere dorpskernen vallende
onder de gemeente Westland
(ring 1). Binnen deze ring vallen
ook de kinderen die in de
toekomst (aantoonbaar) binnen
de gemeente Westland gaan
wonen. Op volgorde van
aanmelding

Ring 1: Wateringen,
Kwintsheul en Westland
Ring 2: Wateringse Veld, de
nieuwbouwwijk De Uithof, De
Strijp, Presidentenbuurt,
Hoekpolder, Midden-Delfland,
Zweth-Noord
Ring 3: Gebieden buiten ring 1
en ring 2

3. Kinderen uit de postcodegebieden 2548, 2544, 2285, 2286, dat zijn de wijken: Wateringse
Veld, De Uithof, De Strijp, Presidentenbuurt, Hoekpolder, Midden-Delfland (ring twee). Op
volgorde van aanmelding. Wij zullen hierbij rekening houden met kinderen met een
katholieke indentiteit.b
4. Kinderen woonachtig buiten ring 1 en ring 2 (ring 3). Op volgorde van aanmelding.

Besluitvorming/tijdpad
Vanaf de derde verjaardag van het kind wordt aangegeven of het kind in aanmerking komt voor een
aanmelding op de scholen. Het is dan ook van belang dat een kind op tijd, in het jaar dat een kind
drie jaar wordt, is aangemeld bij een school naar keuze. Dit zijn de stappen:
1. De ouders kunnen hun kind in het jaar waarin het 2 jaar wordt (voorlopig) aanmelden op de
school of scholen van hun voorkeur.
2. Ouders mogen hun interesse in een school kenbaar maken door middel van een
kennismakings- of aanmeldingsformulier. Dit kan bij meerdere scholen. Bij aanmelding op
meerdere scholen zijn ouders verplicht dit te melden aan de desbetreffende scholen (Wet
Primair Onderwijs, artikel 40).

3. In het jaar dat een kind drie wordt, wordt hij/zij aangemeld bij een school en geven ouders
hun voorkeur aan voor een school naar keuze.
4. Na de derde verjaardag en uiterlijk een half jaar voordat het kind vier jaar is, wordt bij ouders
aangegeven of er een onderwijsplek geboden kan worden.
5. Als is aangegeven dat een kind geplaatst kan worden, start de definitieve inschrijfprocedure
6. Als er geen plaats beschikbaar is, dan worden de ouders (van de kinderen woonachtig in
Wateringen, Kwintsheul of het Westland) doorverwezen naar een van de andere scholen
binnen Wateringen en Kwintsheul.
We streven ernaar om alle kinderen die binnen Wateringen/Kwintsheul wonen te plaatsen op een
school in Wateringen of Kwintsheul. Het kan echter zijn dat dit niet de school betreft van uw
voorkeur.

