
Plaatsingen basisonderwijs Haarlem (per 6 juni 2019)   
 

Sinds 2018 is in Haarlem een stadsbreed plaatsingsbeleid voor alle basisscholen van toepassing.  
Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn, geldt dit stedelijk plaatsingsbeleid. Ouders in Haarlem met 
een kind van circa 2,5 jaar ontvangen jaarlijks eind oktober een aanmeldformulier met de brochure ‘Voor het 
eerst naar de basisschool in Haarlem’. Ook ouders van buiten Haarlem kunnen hun kind op Haarlemse 
basisscholen aanmelden. Een aanmeldformulier is beschikbaar bij de scholen en van de website 
Naarschoolinhaarlem.nl te downloaden. 
 
Aanmelden voor een basisschool kan alleen door het aanmeldformulier in te leveren bij de school van eerste 
voorkeur; dit kan op elke basisschool in Haarlem.  
Op het aanmeldformulier geven ouders in volgorde van voorkeur meerdere basisscholen op. Het toewijzen van 
de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, verloopt volgens 
vastgestelde regels voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd. Elke ouder heeft een gelijke kans om 
een plaats op de school van voorkeur te krijgen.  
Het resultaat van de plaatsing is dat elk aangemeld kind dat in Haarlem en Spaarndam-Oost woont, een plaats 
wordt aangeboden op de hoogst mogelijk opgegeven school van voorkeur. 
 
Resultaten van de plaatsingen tot op heden 
Op dinsdag 5 juni 2018 zijn de aangemelde kinderen (geboren tussen 1 januari en 31 maart 2015) geplaatst. 
Er waren 405 kinderen aangemeld. Op 8 van de 49 scholen waren er meer aanmeldingen dan plaatsen. 
Op de plaatsing zijn 392 kinderen (97%) geplaatst op de school van hun 1ste voorkeur; 11 kinderen (3%) kregen 
een plaats op de school van 2de voorkeur; 1 kind kreeg een plaats op de school van 3de voorkeur en 1 kind heeft 
de school van 4de voorkeur gekregen. Na de plaatsing hadden 35 van de 49 scholen nog plaatsen beschikbaar. 
 
Sinds de plaatsing zijn deze plaatsingsresultaten nog verder verbeterd doordat geplaatste kinderen naar een 
hoger opgegeven voorkeurschool zijn doorgeschoven, als gevolg van het feit dat op deze school een plaats vrij 
kwam. Verder zijn kinderen nog na de plaatsing aangemeld.  
Plaatsingsresultaat per 11.12.2018: 100% van de aangemelde kinderen heeft een voorkeurschool binnen de 
opgegeven top-3.  
 
Op 16 oktober 2018 zijn de aangemelde kinderen (geboren tussen 1 april en 31 juli 2015) geplaatst.  
Er waren 544 kinderen aangemeld. Op 7 van de 49 scholen waren er meer aanmeldingen dan plaatsen. 
Op de plaatsing zijn 531 kinderen (96%) geplaatst op de school van hun 1ste voorkeur; 9 kinderen (2%) kregen 
een plaats op de school van 2de voorkeur; 6 kinderen (1%) kregen een plaats op de school van 3de voorkeur; 1 
kind kreeg de school van 4de voorkeur, 1 kind de 5de voorkeur en 1 kind de 6de voorkeur. 3 kinderen zijn 
geplaatst op een toegevoegde voorrangsschool. 2 kinderen die buiten Haarlem wonen, bleven ongeplaatst. 
Voor deze periode zijn er op 33 van de 49 scholen nog ruim 250 plaatsen beschikbaar.  
 
Totdat deze groep kinderen 4 jaar wordt, maken zij nog kans om een plaats op een school van hogere voorkeur 
te krijgen, wanneer hier een lege plaats ontstaat (bijv. door verhuizing.)   
Plaatsingsresultaat per 11.12.2018: 99% van de aangemelde kinderen heeft een voorkeurschool binnen de 
opgegeven top-3.  
 
Op 12 februari 2019 zijn de aangemelde kinderen (geboren tussen 1 aug. en 30 nov. 2015) geplaatst.  
Er waren 585 kinderen aangemeld. Op 10 van de 49 scholen waren er meer aanmeldingen dan plaatsen. 
Het resultaat van de gemeenschappelijke plaatsing is als volgt: 
- 547 kinderen (93%) zijn geplaatst op de school van hun 1ste voorkeur; 
- 16 kinderen (3%) zijn geplaatst op de school van 2de voorkeur; 
- 10 kinderen (2%) kregen een plaats op de school van 3de voorkeur; 
- 2 kinderen kregen de school van 4de voorkeur; 
- 3 kinderen kregen de school van 6de voorkeur; 
- 5 kinderen kregen een toegevoegde voorrangsschool; 
- 2 kinderen van buiten Haarlem bleven ongeplaatst.  
Voor deze periode zijn op 31 van de 49 scholen nog ruim 250 plaatsen beschikbaar.  



 
 
Totdat deze groep kinderen 4 jaar wordt, maken zij nog kans om een plaats op een school van hogere voorkeur 
te krijgen, wanneer hier een lege plaats ontstaat. 
 
Op 6 juni 2019 zijn de aangemelde kinderen (geboren tussen 1 dec. 2015 en 31 maart 2016) geplaatst.  
Er waren 485 kinderen aangemeld. Op 10 van de 49 scholen waren er meer aanmeldingen dan plaatsen. 
Het resultaat van de gemeenschappelijke plaatsing is als volgt: 
- 450 kinderen (93%) zijn geplaatst op de school van hun 1ste voorkeur; 
- 14 kinderen (3%) zijn geplaatst op de school van 2de voorkeur; 
- 15 kinderen (3%) kregen een plaats op de school van 3de voorkeur; 
- 2 kinderen kregen de school van 4de voorkeur; 
- 1 kind de 5de voorkeur en 1 kind de 6de voorkeur; 
- 1 kind kreeg een toegevoegde voorrangsschool; 
- 1 kind van buiten Haarlem bleef ongeplaatst.  
Voor deze periode zijn op 35 van de 49 scholen nog 300 plaatsen beschikbaar. 
Op de website Naarschoolinhaarlem.nl staat per geboortegroep de lijst van de scholen die nog plaats hebben.  
 
Totdat deze groep kinderen 4 jaar wordt, maken zij nog kans om een plaats op een school van hogere voorkeur 
te krijgen, wanneer hier een lege plaats ontstaat. 
 
Volgende stedelijke plaatsing 
Kinderen die geboren zijn tussen 1 april en 31 juli 2016 kunnen t/m 27 september 2019 aangemeld worden.   
 
Nadere informatie  
Ouders kunnen met vragen terecht bij de scholen en de helpdesk: tel: 023 – 5430160 en per e-mail: 
info@naarschoolinhaarlem.nl 
 
Voor vragen van media en overigen kunt u namens de gezamenlijke schoolbesturen contact opnemen met: 
- Ben Cüsters, bestuurder st. Salomo: 023 - 7078380, info@salomoscholen.nl 
- Marten Elkerbout, bestuurder st. Spaarnesant: 023 - 5430100, info@spaarnesant.nl 
- Hetty Lieftink, projectleider plaatsingsbeleid-Haarlem: 06 - 53158340 hetty@lieftink-ip.nl 


