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Aanmelding reguliere brugklassen DDH voor schooljaar 2021-2022 
1. Uw kind moet beschikken over een havo-, havo/vwo- of vwo-advies. 

2. U kunt uw kind tussen zaterdag 13 februari en vrijdag 5 maart aanmelden voor de reguliere 

 brugklassen havo/vwo. Ouders ontvangen hiervoor van de basisschool een aanmeldformulier met een 

 unieke BOVO-code. Dit aanmeldformulier levert u in bij de school van eerste keuze.* 

 Op enkele basisscholen kunnen ouders hun kind ook via een digitale procedure aanmelden.  

 Ouders waarvan hun kind op een basisschool zit buiten de regio Haaglanden, dienen de unieke code 

 tijdig aan te vragen. Neem hiervoor contact op met onze administratie. 

3. Op het voorkeurslijstje vult u als eerste keuze Dalton Den Haag in. 

4. Tot en met vrijdag 5 maart 15.00 uur kunt u het formulier nog aanpassen.  

 Neem hiervoor tijdig telefonisch contact op met onze administratie. 

5. Bij te veel aanmeldingen wordt er geloot (zie lotingsprocedure). 

 

Aanmelding tto-brugklas 
1. Uw kind moet beschikken over een vwo-advies. 

2. De leerling meldt zich aan voor de intake-toets bij de vo-school met tto van eerste voorkeur. 

Alleen op deze school kan tto bij aanmelding op de eerste keuze worden ingevuld. 

3. U kunt uw kind tussen 14 januari en 8 februari digitaal aanmelden voor de intake tto  

 Tweetalig Onderwijs - Dalton (daltondenhaag.nl). 

 Na deze aanmelding ontvangt u nadere informatie. 

4. De schriftelijke intake vindt plaats op woensdagmiddag 10 februari. 

5. Op maandag 1 maart ontvangt u het bericht: plaatsbaar of niet plaatsbaar in de tto-brugklas. 

6. U kunt uw kind slecht voor één bijzondere klas aanmelden (tto-brugklas of theaterbrugklas). 

7. U kunt uw kind tussen maandag 1 maart (v.a. 15.00 uur) en vrijdag 5 maart (tot 15.00 uur) aanmelden.  

 Ouders ontvangen hiervoor van de basisschool een aanmeldformulier met een  unieke BOVO-code.  

 Dit aanmeldformulier levert u in bij de school van eerste keuze.* 

 Op enkele basisscholen kunnen ouders hun kind ook via een digitale procedure aanmelden.  

 Ouders waarvan hun kind op een basisschool zit buiten de regio Haaglanden, dienen de unieke code 

 tijdig aan te vragen. Neem hiervoor contact op met onze administratie. 

  

 

In tto-brugklas plaatsbare leerlingen: 

8.  De plaatsbare leerlingen moeten uiterlijk 5 maart 15.00 uur op onze school digitaal worden aangemeld 

met als  eerste keuze: Dalton Den Haag tto.  

9.  Als er meer dan 28 plaatsbare leerlingen zijn, wordt er geloot (zie lotingsprocedure). 

10.  Als uw kind bij uitloting voor tto naar onze reguliere brugklassen wil, dan moet u bij de tweede keuze 

 Dalton Den Haag invullen. Als de voorkeur bij uitloting uitgaat naar een andere school, noteert u deze 

 school als tweede keuze.  

 

 

Niet in tto-brugklas plaatsbare leerlingen:  

11.  De leerlingen die niet in de tto-brugklas plaatsbaar zijn, maar toch naar onze school willen, moeten  

   als eerste keuze Dalton Den Haag invullen. Let op: als uw voorkeur in dit geval uitgaat naar een andere 

 school moet u uw keuze voor vrijdag 5 maart aanpassen. 

https://daltondenhaag.nl/opleidingen/opleidingen-tto/
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Aanmelding theaterbrugklas 
1.  Uw kind moet beschikken over een havo-, havo/vwo- of vwo-advies. 

2.  U kunt uw kind tussen 14 januari en 8 februari digitaal aanmelden voor de audities.  

 Theaterklas - Dalton (daltondenhaag.nl) 

 Na deze aanmelding ontvangt u nadere informatie. 

3.  De audities vindt plaats op zaterdag 13 februari op theaterschool Rabarber. 

4.  Op maandag 1 maart ontvangt u het bericht: plaatsbaar of niet plaatsbaar in de theaterbrugklas. 

5.  U kunt uw kind slecht voor één bijzondere klas aanmelden (theaterbrugklas of tto-brugklas). 

6.   U kunt uw kind tussen maandag 1 maart (v.a. 15.00 uur) en vrijdag 5 maart (tot 15.00 uur) aanmelden.

 Ouders ontvangen hiervoor van de basisschool een aanmeldformulier met een  unieke BOVO-code.  

 Dit aanmeldformulier levert u in bij de school van eerste keuze.*  

 Op enkele basisscholen kunnen ouders hun kind ook via een digitale procedure aanmelden.  

 Ouders waarvan hun kind op een basisschool zit buiten de regio Haaglanden, dienen de unieke code 

 tijdig aan te vragen. Neem hiervoor contact op met onze administratie. 

  

In theaterbrugklas plaatsbare leerlingen: 

7. De plaatsbare leerlingen moeten uiterlijk 5 maart 15.00 uur op onze school digitaal worden aangemeld 

met als eerste keuze: Dalton Den Haag theaterklas.  

8. Als er meer dan 28 plaatsbare leerlingen zijn, wordt er geloot (zie lotingsprocedure). 

9. Als uw kind bij uitloting voor de theaterklas naar onze reguliere brugklassen wil, dan moet u bij de tweede 

keuze Dalton Den Haag invullen. Als de voorkeur bij uitloting uitgaat naar een andere school, noteert u 

deze school als tweede keuze.  

 

Niet in theaterbrugklas plaatsbare leerlingen:  

10.  De leerlingen die niet in de theaterbrugklas plaatsbaar zijn, maar toch naar onze school willen, moeten als 

 eerste keuze Dalton Den Haag invullen. Let op: als uw voorkeur in dit geval uitgaat naar een andere 

 school moet u uw formulier voor vrijdag 5 maart aanpassen. 

 

* Werkwijze inleveren aanmeldformulier (vóór vrijdag 5 maart 15.00 uur) 

 

Het aanmeldformulier stuurt u naar de school van eerste keuze. Om misverstanden/teleurstellingen te 

voorkomen ontvangen wij de aanmelding van uw zoon of dochter het liefst per email  

aanmelden@daltondenhaag.nl. U ontvangt dan binnen enkele werkdagen een ontvangstbevestiging.   
  
Door de PO- en VO-besturen is (zolang op voorschrift van het kabinet de VO-scholen gesloten zijn) echter 
afgesproken dat het aanmeldformulier ook per post verstuurd mag worden of in de brievenbus van de school 
gedaan mag worden. Doordat onze school beperkt geopend is heeft dit niet onze voorkeur.   
Maakt u wel gebruik van deze mogelijkheid? Dan vragen wij u de volgende adressering te gebruiken: 
 

                     Aanmelding 

                     Administratie Dalton Den Haag 

                     Aronskelkweg 1 

                     2555 GA Den Haag 

 

Alle aanmeldformulieren (ook per post) moeten uiterlijk vrijdag 5 maart 2021 om 15.00 uur binnen zijn. 

Formulieren die na dit moment binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. 

Let op!: uw aanmelding is pas definitief als u een ontvangstbevestiging (per e-mail) van ons heeft 
ontvangen. Heeft u geen bevestiging van ons ontvangen? Neem dan contact op met de administratie 

Houd u hierbij echter wel rekening mee dat de school tijdens de voorjaarsvakantie van 20 februari t/m 

28 februari gesloten is. 

 

https://daltondenhaag.nl/opleidingen/opleidingen-theaterklas/
mailto:aanmelden@daltondenhaag.nl
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Indien er moet worden geloot, hoe werkt dit dan? 

De decentrale lotingsprocedure in stappen: 
 

 
 
Loting tto-brugklas (indien van toepassing) 

1. Alle leerlingen die op maandag 1 maart het bericht hebben ontvangen dat zij plaatsbaar zijn, loten bij 
 overaanmelding mee naar een plaats in de tto-brugklas. Ook bij de loting voor de tto-brugklas gelden 
 onze voorrangsregels. De notaris loot van deze groep 28 leerlingen in voor de tto-brugklas.  

2. De leerlingen die worden uitgeloot, loten in de decentrale loting mee naar een plaats in de reguliere 
 brugklassen als zij op hun voorkeurslijstje op de tweede plaats Dalton Den Haag  hebben ingevuld. 

3. Uitgelote leerlingen met een andere school als tweede keuze, doen mee aan de centrale loting.  
4. Op donderdag 15 april ontvangen alle ouders per email van de BOVO een bericht over de plaatsing van 

 hun kind. DDH verstuurt alleen aan geplaatste leerlingen een bericht van plaatsing. 
5. Bij plaatsing dient deze uiterlijk op woensdag 21 april 2021 te worden bevestigd d.m.v. het invullen en 

 opsturen van het definitieve inschrijfformulier. 
 

 
 
Loting theaterbrugklas (indien van toepassing) 

1. Alle leerlingen die op maandag 1 maart het bericht hebben ontvangen dat zij plaatsbaar zijn, loten  bij 
 overaanmelding mee naar een plaats in de theaterbrugklas. Ook bij de loting voor de theaterbrugklas 
 gelden onze voorrangsregels De notaris loot van deze groep 28 leerlingen in voor de theaterbrugklas.  

2. De leerlingen die worden uitgeloot, loten in de decentrale loting mee naar een plaats in de reguliere 
 brugklassen als zij op hun voorkeurslijstje op de tweede plaats Dalton Den Haag hebben ingevuld. 

3. Uitgelote leerlingen met een andere school als tweede keuze, doen mee aan de centrale loting.  
4. Op donderdag 15 april ontvangen alle ouders per email van de BOVO een bericht over de plaatsing van 

 hun kind. DDH verstuurt alleen aan geplaatste leerlingen een bericht van plaatsing. 
5. Bij plaatsing dient deze uiterlijk op woensdag 21 april 2021 te worden bevestigd d.m.v. het invullen en 

 opsturen van het definitieve inschrijfformulier. 

 
 
 
Loting reguliere brugklassen (indien van toepassing) 
Dalton Den Haag kan, naast de theaterklas en de tto-klas, vier reguliere brugklassen vormen en hiervoor nemen 
we 110 leerlingen aan. Om de kans op een evenwichtige verdeling van de leerlingen in de hogere leerjaren zo 
groot mogelijk te maken, wordt de onderstaande procedure gevolgd. 
 
We streven naar drie categorieën leerlingen: 
Categorie 1: 44 leerlingen met een basisschooladvies vwo 
Categorie 2: 44 leerlingen met een basisschooladvies vwo/havo 
Categorie 3: 22 leerlingen met een basisschooladvies havo 
Deze drie groepen worden later evenredig over de vier reguliere brugklassen verdeeld. 
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Lotingsprocedure decentrale loting: 
1. Alle leerlingen met een broer of zus op onze school (voorrangsregel 1), de kinderen van onze 

 personeelsleden (voorrangsregel 2) en de kinderen afkomstig van een door de NDV erkende 
 daltonbasisschool (voorrangsregel 3) worden zonder loting geplaatst.  
 Op grond van hun basisschooladvies worden zij geplaatst in categorie 1, 2 of 3. 

2. Als er voor een categorie, samen met de leerlingen uit stap 1, meer aanmeldingen zijn dan het 
 streefaantal, dan zal de notaris in de betreffende categorie middels loting de aanmeldingen rangschikken. 
 Tot en met het streefaantal zijn alle leerlingen geplaatst. De overige aanmeldingen vormen in volgorde de 
 reservelijst voor de betreffende categorie. 

3. Als er voor een categorie minder aanmeldingen zijn dan het streefaantal, dan wordt deze aangevuld met 

 de eerste leerlingen van de reservelijst van de naaste categorie. 

4. Mocht deze situatie zich voordoen in categorie 2 (vwo/havo), dan zal deze voor 2/3 uit de reservelijst van 
 categorie 1 en 1/3 uit de reservelijst van categorie 3 worden aangevuld.  

6. Alle leerlingen, die hierna niet zijn geplaatst, doen op woensdag 14 april en donderdag 15 april mee aan 
 de centrale loting en matching voor een plaats op een van de andere scholen die op de voorkeurslijst 
 staan. Op donderdag 15 april ontvangen alle ouders per email van de BOVO een bericht over de plaatsing 
 van hun kind. DDH verstuurt alleen aan geplaatste leerlingen een bericht van plaatsing.  

7. Bij plaatsing dient deze uiterlijk op woensdag 21 april 2021 te worden bevestigd d.m.v. het invullen en 
 opsturen van het definitieve inschrijfformulier. 

 
 

Toelichting voorrangsregels decentrale loting: 

Dalton Den Haag heeft ervoor gekozen om voorrangsregel alleen toe te passen op leerlingen afkomstig van een 
basisschool met hetzelfde traditionele vernieuwingsonderwijs. Dat betekent dat voorrangsregel 3 alleen geldt 
voor leerlingen afkomstig van een door de NDV erkende daltonbasisschool.  
Dit is in overeenstemming met de tekst in de BOVO-procedure. 
 
 Tekst BOVO-procedure boek 2020-2021 

            


