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Amsterdam, 26 september 2014

Betreft: Uitleg toelatingsbeleid basisonderwijs

Geachte ouder(s) of verzorger(s),

Heeft u een zoon of een dochter tussen de 1 en 3,5 jaar? In deze brief leest u informatie over de
nieuwe werkwijze voor het aanmelden van uw kind voor de basisschool.
Wat is nieuw?

De besturen van de Amsterdamse basisscholen gaan met ingang van schooljaar 2m5-2016 over op
een stadsbreed gelijk, transparant en eerlijk toelatingsbeleid. Hiermee komt een einde aan de
verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Op bijna alle basisscholen, dat zijn er ruim 200, zal
het aanmelden en verdelen van de plaatsen op dezelfde manier gaan.
Voor wie en hoe werkt het?

De nieuwe manier van aanmelden geldt voor alle kinderen die zijn geboren vanaf 1 juli 2011 en in het
schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar de basisschool gaan.
Als uw kind 2,5 jaar is, kan het aangemeld worden voor de basisschool. Hiervoor ontvangt u een brief
van de gemeente met een aanmeldformulier. Op dit formulier kunt u de scholen invullen die u
geschikt vindt voor uw kind. U mag voor iedere school in Amsterdam kiezen. Bij de 8 scholen die het
dichtst bij u in de buurt zijn, krijgt uw kind voorrang . De school die u het meest geschikt vindt, zet u
op één. Het aanmeldformulier levert u in op de school die u op de eerste plaats zet. Het verdelen van
de plaatsen gebeurt geautomatiseerd. Als uw kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst
kan worden, wordt het automatisch doorgeplaatst op de tweede, derde, of daaropvolgende
voorkeur, totdat het geplaatst is op één van de door u aangegeven voorkeuren. Alle kinderen hebben
zo een gelijke kans om op een school van voorkeur te komen.
Wanneer ontvang ik mijn aanmeldformulier?

Als uw kind geboren is in de periode van 1juli 2011 tot en met 31 augustus 2012:
•

U ontvangt in november 2014 een brief met uitleg en een aanmeldformulier voor schooljaar
2015-2016. Vanaf 1 november 2014 kunt u op amsterdam.nl/schoolwijzer zien op welke scholen
u voorrang heeft.

Wanneer moet ik mijn aanmeldformulier uiterlijk inleveren?
•

Vanaf 1 januari 2015 kunt u uw aanmeldformulier inleveren op de school van uw eerste voorkeur.
Het aanmeldformulier moet uiterlijk ingeleverd zijn op:
- Voor kinderen geboren in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2011:10 maart 2015i
- Voor kinderen geboren in de periode van 1 januari tot en met 30 april 2012:1 juni 2015i
- Voor kinderen geboren in de periode van 1 mei tot en met 31 augustus 2012: 1 november 2015.
Let op: Ook wanneer u uw kind reeds op een school heeft opgegeven, is het belangrijkdat u het
nieuwe aanmeldformulier ingevuld en ondertekend inlevert bij de school van uw eerste
voorkeur.

Is uw kind geboren in de periode vanaf 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013?
•

U ontvangt in september 2015 een brief met uitleg en het aanmeldformulier voor schooljaar

2016-2017. Vanaf 1 september 2015 kunt u op amsterdam.nl/schoolwijzer zien op welke scholen
uw kind voorrang heeft.
Wat moet u doen?

We raden u aan om een aantal verschillende scholen te bekijken voordat u een keuze maakt. De
meeste scholen organiseren informatiebijeenkomsten en rondleidingen.
Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over het toelatingsbeleid kunt u terecht op de website van de gezamenlijke
schoolbesturen: bboamsterdam.nl of op de website van de gemeente:
amsterdam.nl/naardebasisschool. U kunt ook bellen voor meer informatie: 020 2518oo6.
Vanaf 1 november 2014 is de vernieuwde versie van de website amsterdam.nl/schoolwijzer online.
Op deze website staat informatie over alle basisscholen in Amsterdam. Ook kunt u scholen kiezen op
soort onderwijs of afstand tot huis. Wanneer u de geboortedatum van uw kind invult, kunt u duidelijk
zien wanneer u iets moet doen om uw kind op tijd op een school aan te melden.
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
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