Jaarkalender aanmelden op de middelbare school in 2022
Wat te doen

Wanneer

Waar op te letten / meer informatie

Informatie avonden bij de basisschool.
De basisschool zal u vertellen wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren, zodat uw kind
volgend jaar op de middelbare school kan beginnen. Zij vertellen u over het
basisschooladvies (uitstroomprofiel), hoe u uw kind kunt aanmelden en hoe de
procedure van de overstap, de BOVO-procedure, werkt.

Rond september/
oktober, de
basisschool zal u
informeren

Op de website van de basisschool en van BOVO Haaglanden vind u
ook informatie

Kiezen voor digitaal aanmelden of digitale berichtgeving, doorgeven van uw gegevens
(e-mail en 06).
Sommige scholen doen mee met digitaal aanmelden. U kunt dan zelf het
aanmeldformulier en voorkeurslijst in de applicatie zetten.
Doet de school niet mee, dan kunt u kiezen voor een inlogaccount of een e-mail om alle
berichten van BOVO te ontvangen. Voor alle drie de keuzes hebben we uw gegevens
nodig.

Rond oktober/
november, de
basisschool zal u
informeren

Zorg ervoor dat uw gegevens kloppen!

Informatie van de middelbare scholen.
Op de Scholenwijzer en de websites van de scholen zelf kunt u informatie vinden over
wanneer uw kind toelaatbaar is op de school (welk niveau uw kind moet hebben),
hoeveel plekken ze hebben en welke voorrangsregels ze hanteren.

Vanaf maandag 1
november

https://scholenwijzer.denhaag.nl is het beste startpunt van uw
zoektocht naar een middelbare school. Hier staan alle scholen in de
regio. Zie ook de website van BOVO:
https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schoolkeuze/

Ontvangen voorlopig basisschooladvies en oriëntatieformulier
Misschien heeft u al eerder een voorlopig basisschooladvies, of uitstroomprofiel van uw
kind gekregen. Zo niet, dan ontvangt u deze nu. Bij dit voorlopig basisschooladvies krijgt
u ook een oriëntatieformulier plus scholenlijst mee. Hierop staan alles scholen in onze
regio waar u uw kind, op basis van dat basisschooladvies kan aanmelden.

Vóór de
kerstvakantie

https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/basisschooladvies-enonderwijskundig-rapport/

Oriënteren op het vo: bezoek middelbare scholen online en live
Om een goede keuze te maken in middelbare scholen kunt u gebruik maken van de
scholenlijst die u voor de kerstvakantie heeft gekregen van de basisschool. Deze
scholen kunt u opzoeken op de digitale Scholenwijzer. Hier staan alle scholen in onze
regio met informatie en een link naar de eigen website. Ook ziet u hier wanneer de
open dagen zijn. De websites van de scholen geven ook al een goed beeld van de sfeer
van de school en wat zij allemaal bieden. Langsgaan op een open dag kan zolang de
scholen open zijn (i.v.m. corona).

Maandag 10 januari
t/m vrijdag 11
februari

https://scholenwijzer.denhaag.nl is het beste startpunt van uw
zoektocht naar een middelbare school. Hier staan alle scholen in de
regio.

Let op:
praktijkscholen kunt
u vanaf maandag 1
november bezoeken

Let op: sommige scholen hebben op dezelfde dag een open dag.
Lukt u niet om alle scholen die u wil te bezoeken? Vaak kunt u ook
op een ander moment nog wel langs bij de school: bel ze even om te
vragen wat er mogelijk is.

En controleer goed of u de controle mails ontvangt. Weet u het niet
zeker? Vraag het na bij de basisschool.

De berichten die u van ons ontvangt gaan over de aanmelding en de plaatsing van uw
kind. Verder doen wij niets met uw gegevens.
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We gaan ervan uit dat het in 2022 weer normaal zal zijn, maar mocht er toch iets
veranderen, dan hoort u dat via de basisschool en kunt u informatie vinden op de
Scholenwijzer, de BOVO website en de websites van de scholen.
Selectieperiode bijzondere richtingen
Wil uw kind naar Tweetalig onderwijs, een Theaterklas of een andere bijzondere
richting? Voor een aantal bijzondere richting moet uw kind een selectie doorlopen. U
vindt informatie hierover op de website van de school als dit zo is.

Waar op te letten / meer informatie
https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders/schoolkeuze/

Selectieperiode: 31
januari t/m vrijdag 4
februari
Uitslag: maandag 14
februari

Kijk op de website van de school hoe en wanneer u uw kind moet
aanmelden voor de selectie.

Definitief basisschooladvies en regionaal aanmeldformulier met voorkeurslijst
De vrijdag voordat het aanmelden begint krijgt u van de basisschool het regionale
aanmeldformulier met voorkeurslijst. Hierop staat onder andere het unieke nummer
van uw kind in de applicatie en het definitieve basisschooladvies. Ook krijgt u de
voorkeurslijst: een lijst met de scholen waarop u uw kind kunt aanmelden en waar u uw
top 6 (of meer) scholen kunt aangeven.

Vrijdag 11 februari

Als de basisschool meedoet met digitaal aanmelden, kunt u in uw
eigen account het basisschooladvies en de voorkeurslijst zien. Vanaf
zaterdagochtend kunt u inloggen om aan te melden.

Aanmelden voor de eerste ronde
Vanaf zaterdag 12 februari heeft u 2 weken de tijd om uw kind aan te melden op de
middelbare school. Vul hiervoor het regionale aanmeldformulier in en de voorkeurslijst
met uw favoriete scholen. U kunt deze inleveren bij de school van uw eerste keuze. Dan
bent u op alle voorkeuren aangemeld. Tot en met vrijdag 25 februari kunt u uw
aanmelding ook nog veranderen. Neem daarvoor contact op met de school van uw
eerste keuze.
Als u digitaal aanmeldt, vult u het formulier en de voorkeurslijst in in uw eigen account
in de applicatie (Onderwijs Transparant, OT). Vergeet niet de aanmelding op ‘definitief

Zaterdag 12 t/m
vrijdag 25 februari

Na de uitslag op 14 februari heeft u nog tot en met vrijdag 25 februari om uw kind aan
te melden. U kunt de TTO klas op keuze 1 en de reguliere klas op keuze 2 van uw
voorkeurslijst zetten. U kunt ook meerdere TTO klassen op de lijst zetten: de selectie is
geldig voor alle TTO scholen die met selectie werken.
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Let op: we adviseren u om minimaal zes scholen op de
voorkeurslijst te zetten.
Er is geen plaatsingsgarantie, dus we kunnen u niet beloven dat uw
kind met zes of meer scholen op de lijst zeker een plek krijgt. Maar
met meer scholen op de lijst heeft uw kind wel veel meer kans op
een plek. Minder scholen invullen mag natuurlijk ook, maar raden
we niet aan.
U ontvangt een bevestiging van de aanmelding van BOVO als u heeft
aangegeven berichten van BOVO (inlog of e-mail) te willen
ontvangen of als u uw kind digitaal heeft aangemeld. Anders kunt u
bij de middelbare school vragen om een bevestiging.
Controleer de voorkeurslijst bij de bevestiging goed!
Klopt er iets niet, neem dan contact op de met de school die op plek
1 van de voorkeurslijst staat.
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maken’ te zetten. Heeft u dat gedaan? Dan ontvangt de school van uw eerste keuze de
aanmelding in de applicatie en ontvangt u een bevestiging van de aanmelding.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat in 2022 aanmelden weer als vanouds kan, door het
formulier persoonlijk af te geven bij de school van eerste voorkeur. U kunt op de
website van de school vinden of u het formulier ook bijvoorbeeld kunt mailen. Mochten
er wijzigingen zijn vanwege corona, dan ontvangt u informatie van de basisschool en
van BOVO via de websites van de scholen, de Scholenwijzer en BOVO.
Aanmelden in een andere gemeente dan Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk
De BOVO regio, waarvoor deze procedure geldt, bestaat uit de scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Wilt u naar aan andere school, bijvoorbeeld in Delft, dan
gelden er andere afspraken. We snappen dat dat wat lastig kan zijn, dus op onze website vindt u links naar de websites van de regio’s die om ons heen liggen. Met de regio Delflanden
hebben we afspraken om het aanmelden voor u zoveel mogelijk gelijk te laten lopen. Kijk op onze website voor meer informatie: https://www.bovohaaglanden.nl/voorouders/aanmelden-in-een-andere-regio-of-in-meerdere-regios-tegelijk/
> Let op: u mag ook in verschillende regio’s tegelijk aanmelden, maar dat moet dan wel in elke regio apart. U kunt dus niet in Den Haag aanmelden op een school in Delft. Daarvoor
moet u dan ook naar de school in Delft. Als uw kind daardoor op meerdere scholen wordt toegelaten, wilt u dan snel een keuze maken? Dan kan een ander kind het vrijgekomen plekje
krijgen.
U komt van een andere regio en wil in Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk aanmelden
Zit uw kind op een basisschool in een andere gemeente dan Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk? Dan kunt u uw kind ook aanmelden op een middelbare school in deze regio.
De procedure gaat hetzelfde alleen heeft u een ander formulier nodig: vraag aan de basisschool het formulier met het basisschooladvies en als zij werken met de applicatie Onderwijs
Transparant (OT), met het unieke leerlingnummer. OT is de applicatie die scholen in onze regio gebruiken voor de overstap van uw kind. De regio’s Delflanden, Westland, Zoetermeer
of Leiden werken ook met die applicatie. Door dat nummer kan de middelbare school van onze regio uw kind makkelijk vinden in de applicatie.
Heeft u niet zo’n nummer? Geen probleem, dan kunt u gewoon uw kind aanmelden. De middelbare school kan zelf de gegevens van uw kind in de applicatie zetten.
In beide gevallen heeft u nog wel een aanmeldformulier voor onze regio nodig. Deze vindt u op onze website: het blanco aanmeldformulier: https://www.bovohaaglanden.nl/voorouders/mediatheek-ouders/?s=blanco
Plaatsen van uw kind
Na het aanmelden gaan de middelbare scholen aan de slag. Zij bekijken alle dossiers
van alle leerlingen om te zien of de leerlingen toelaatbaar zijn. Sommige leerlingen
hebben namelijk extra hulp nodig, en niet alle scholen kunnen dezelfde extra hulp
bieden. Voor sommige leerlingen blijkt dan dat een andere school misschien wel beter
bij hem of haar past. Dit kost dus wel wat tijd.
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Vanaf aanmelding
t/m maandag 4 april

Verreweg de meeste leerlingen kunnen terecht op de school van
hun eerste keuze. Maar er zijn ook elk jaar leerlingen die worden
uitgeloot op de school van eerste keuze en via de centrale loting en
matching op een andere school worden geplekt. Dat wordt een
school zo hoog mogelijk op de voorkeurslijst, maar kan dus ook
betekenen dat uw kind op plek 4 of 5 geplekt wordt. In een
uitzonderlijk geval kan het betekenen dat uw kind wordt uitgeloot.
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Als een school meer aanmeldingen krijgt dan dat zij plekken heeft, moet de school
loten. Dit komt bij sommige (populaire) scholen vaak voor. Als dat zo is, zal de school
eerst leerlingen plaatsen die voorrang hebben. Vervolgens worden de overige plekken
onder de andere leerlingen verloot. Dit gebeurt anoniem en met een notaris.

Hoe meer scholen op de voorkeurslijst, hoe kleiner de kans op
uitloting.
Leerlingen die vallen onder passend onderwijs (dus leerlingen voor
het praktijkonderwijs, vmbo met lwoo en/of extra ondersteuning)
gaan niet mee met de centrale loting. Zij kunnen niet altijd op elke
school terecht, dus wordt er met het samenwerkingsverband en als
het nodig is met ouders naar een andere school gezocht.

Wordt uw kind hier uitgeloot? Dat hoort u dat nog niet, maar dan gaat uw kind door
naar de centrale loting en matching. Uw kind krijgt (anoniem en willekeurig) een
lotnummer, waarmee het op een school zo hoog mogelijk op de voorkeurslijst
geplaatst.
Bericht met het toelatingsbesluit
Zodra de centrale loting en matching is geweest, ontvangen alle ouders bericht. Heeft u
aan het begin van het schooljaar aangegeven dat u berichten van BOVO wil ontvangen,
via een inlog of via de e-mail? Of heeft u uw kind digitaal aangemeld? Dan ontvangt u
tussen 15.00 - 17.00 uur een bericht van BOVO. Maar u ontvangt ook bericht van de
middelbare school. Dit is op 7 april na 15.00 uur, maar kan ook op 8 april binnenkomen.

Waar op te letten / meer informatie

Donderdag 7 april,
vanaf 15.00 uur

In dit bericht staat op welke school uw kind is toegelaten. Meestal is
dat de school van eerste keuze, maar het kan ook een andere school
van de voorkeurslijst zijn. In een enkel geval staat er dat uw kind is
uitgeloot. Dat komt niet vaak voor, maar als uw kind is uitgeloot is
dat natuurlijk heel vervelend. U kunt uw kind in de tweede ronde
opnieuw aanmelden. Wilt u het bericht en de vervolgstappen nog
even bespreken met iemand? Bel dan de ouderhelpdesk.
Heeft u 7 april om 18.00 uur nog geen bericht van BOVO ontvangen?
Of heeft u vragen over het bericht, bel dan de ouderhelpdesk.
Openingstijden en telefoonnummer vindt u op de contactpagina van
onze website.

Uw kind heeft een plek
Gefeliciteerd! Uw kind heeft een plekje op een middelbare school. U krijgt dan vanzelf bericht van de middelbare school over de inschrijving en hoe het verder gaat.
Bent u toch niet zo blij met de school? Of wilt u om een andere reden toch liever naar een andere school? Dat kan, alleen hebben niet alle scholen meer plek. U kunt ook nog in de
tweede ronde, of na de meivakantie in de restronde uw kind (opnieuw) aanmelden. Op de Scholenwijzer ziet u welke scholen nog plek hebben zie de vervolgstappen in dit overzicht.
Uw kind is uitgeloot
Het bericht met het toelatingsbesluit zegt dat uw kind helaas is uitgeloot. We snappen dat dit een enorme teleurstelling is. U kunt altijd contact opnemen met de ouderhelpdesk voor
uitleg over dit bericht of om te overleggen hoe u nu verder moet (openingstijden en telefoonnummer vindt u op de contactpagina van onze website). Er is nog een tweede ronde om
uw kind aan te melden, en ook daarna kunt u nog aanmelden (of van school veranderen). Niet alle scholen hebben nog plekken, maar er zijn zeker nog scholen waar uw kind meer dan
welkom is! De vervolgstappen worden hieronder beschreven.
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Welke scholen hebben nog plek?
Op zaterdag 9 april kunt u op de digitale Scholenwijzer zien welke scholen nog plek
hebben. U kunt dit op elke schoolpagina bekijken, maar om 10.00 uur komt ook een
overzicht te staan met alle scholen en alle plekken. Een link naar dit overzicht volgt.

Zaterdag 9 april,
vanaf 10.00 uur

Aanmelden voor de tweede ronde
U kunt een week lang uw kind aanmelden op de scholen die nog plek hebben. Het
werkt hetzelfde als in de eerste ronde: u krijgt op maandag 11 april van de basisschool
een aanmeldformulier met voorkeurslijst. Deze vult u weer in met uw favoriete scholen
en levert het in bij de school die u op plek 1 hebt gezet. Als u digitaal aanmeldt, kunt u
vanaf maandag 11 april inloggen in OT en daar het aanmeldformulier met voorkeurslijst
invullen en verzenden (definitief maken).

Maandag 11 tot en
met donderdag 14
april.

Plaatsen van uw kind en bericht over de toelating
Alle kinderen die in de tweede ronde zijn aangemeld gaan mee in een centrale loting en
matching. Net als in ronde 1 krijgt uw kind een lotnummer en met dat nummer wordt
uw kind op een school zo hoog mogelijk op de voorkeurslijst geloot.
Tussen 15.00 en 17.00 uur krijgt u bericht van BOVO op welke school uw kind is
ingeloot. Ook van de middelbare school krijgt u bericht op donderdagmiddag of
misschien de volgende dag.

Donderdag 21 april

Heeft u geen bericht ontvangen? Of heeft u een vraag over het
bericht of iets anders, dan kunt u ook nu weer contact opnemen via
de mail of de telefoon met de ouderhelpdesk: openingstijden en
contactgegevens vindt u op de contactpagina van onze website.

Restronde na de meivakantie
Ook na de tweede ronde kan het zijn dat u nog een school zoekt. Of misschien heeft uw
kind hoog gescoord op de eindtoets en een hoger advies gekregen. Er zijn ook nog
scholen die plek hebben. Ook komt het voor dat een school weer een plek krijgt. Vanaf
zaterdag 23 april, 10.00 uur komt er op de digitale Scholenwijzer weer een document te
staan, waar alle scholen op staan, die nog plek hebben (de link volgt). Bij deze scholen
kunt u uw kind aanmelden, vanaf dinsdag 10 mei. U kunt bij de basisschool een (nieuw)
aanmeldformulier opvragen en deze inleveren bij de school waar u wilt aanmelden.

Lijst met plekken
vanaf zaterdag 23
april

Er zijn nu geen voorkeurslijsten en voorrangsregels meer.
Aanmelden gaat op volgorde van binnenkomst. Alleen als er op de
eerste dag (dinsdag 10 mei) meer aanmeldingen binnenkomen dan
dat er plekken zijn, dan loot de school de volgorde van behandeling.
U krijgt daar dan bericht over van de school.

Het overzicht op de Scholenwijzer wordt ‘real-time’ bijgehouden. Dat betekent dat
scholen bijhouden of er plekken bijkomen of af gaan. Elke keer als u op de link klikt ziet
u in het overzicht de laatste stand van zaken.
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Aanmelden kan van maandag tot en met donderdag: vrijdag 15 april
is Goede Vrijdag en dan zijn de scholen dicht.
Is uw kind in de eerste ronde geplaatst, maar wil u toch naar een
andere school? Zorg dan dat de school waar uw kind geplaatst is uw
aanmelding terugtrekt voordat u opnieuw gaat aanmelden. U bent
uw plekje op die school dan wel echt kwijt.

Aanmelden vanaf
dinsdag 10 mei

Wilt u wisselen van school? Neem dan eerst contact op met de
nieuwe school of u nog kunt aanmelden. Pas dan de oude
aanmelding door de middelbare school laten intrekken. Dat plekje
bent u dan kwijt.

