DOVO
Aanmeldingsprocedure schooljaar 2019-2020
brugklassen 's-Hertogenbosch

Directeuren-Overleg Voortgezet Onderwijs
Postbus 701, 5201 AS 's-Hertogenbosch

Aan: de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8
’s-Hertogenbosch, december 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8,
Uw kind gaat vanaf het schooljaar 2019-2020 naar het voortgezet onderwijs. In deze brief leg ik uit hoe u uw kind aanmeldt voor een school in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Bezoek eerst open dagen
De scholen voor voortgezet onderwijs houden open dagen in januari. Kijk op de website van de scholen voor de precieze
data en tijden. U kunt op meer scholen gaan kijken. Hopelijk weet uw kind daarna naar welke school hij/zij het liefst wil
gaan. Een school die past bij het schoolniveau dat de basisschool voor uw kind heeft geadviseerd. Bepaal ook een
tweede en derde voorkeur voor als de school niet genoeg plaats heeft voor alle aanmeldingen. Natuurlijk proberen we
zoveel mogelijk kinderen naar hun favoriete school te laten gaan. Maar dit kan niet altijd.
Vooraanmelding via website
Vanaf 25 februari t/m 10 maart 2019 kunt u uw kind digitaal aanmelden. Let op: dit kan maar op één school. Ga naar de
website van de school van uw eerste keuze en vul daar het aanmeldformulier in. Bij de aanmelding geeft u ook aan
welke scholen uw tweede en derde voorkeur hebben. Dit is alleen van toepassing bij VO-scholen die een maximum aantal hebben aangegeven.
U kunt een beroep doen op vrijstelling vanwege:
 Broer/zus op school (alle scholen)
 Christelijke grondslag (ds. Pierson College)
 Leerlingen met Loot/Topsport-status (Rodenborch-College)
Aanmelden kan alleen als het schooladvies bekend is. Aanmelden kan tot en met 10 maart.
Definitieve aanmelding op een school
In de week van 11 maart gaat u naar de school van uw eerste keuze voor de definitieve aanmelding. De precieze datum
en het tijdstip staan op de website van de school. Het formulier dat u via de website invulde, ligt dan al klaar. U hoeft
het alleen nog maar te ondertekenen. Ook moet u twee documenten inleveren. Het adviesformulier van de basisschool
en een kopie van een identiteitsbewijs van uw kind.
Hoe gaat het verder?
De scholen gaan aan de slag met alle aanmeldingen. Zijn er teveel aanmeldingen voor een school? Dan wijst een computer automatisch een school aan. De computer kijkt eerst naar de tweede voorkeur en dan naar de derde voorkeur. Dit
alles gebeurt onder toezicht van een notaris.
 Kan uw kind niet naar zijn/haar favoriete school? Dan krijgt u een telefoontje of mail op dinsdag 19 maart, tussen
10.00 en 17.00 uur. U gaat dan op 21 maart tussen 19.00 uur en 20.00 uur naar de school die de computer toewijst.
Daar doet u de definitieve inschrijving.
 Mag uw kind wél naar zijn/haar favoriete school? Dan hoort u dit per mail op 19 maart 2019, na 17.00 uur.
Helaas kunt u de uiteindelijke keuze niet meer veranderen. Denk dus van tevoren goed na over de eerste, tweede en
derde voorkeur.
Meer informatie
Hebt u nog vragen over de aanmelding en/of de toelatingsprocedure? Deze kunt u stellen tijdens de Open Dagen. Of
neem contact op met een school. Op de websites van de scholen staan contactgegevens.
Ik wens uw kind een goede schoolkeuze en een fijne schooltijd toe.
Met vriendelijke groet,

Mw. A.M. van Bommel, voorzitter DOVO
Namens de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente ’s-Hertogenbosch

