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Aanmeldingsprocedure schooljaar 2021-2022
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Aan: de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8
’s-Hertogenbosch, december 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van groep 8,
Uw kind gaat vanaf het schooljaar 2021-2022 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. Vanwege corona voorschriften zijn deze dit jaar op alle VOscholen in ’s-Hertogenbosch online. U kunt dus vanuit thuis samen met uw kind de scholen “bezoeken”, een virtuele rondwandeling
maken, chatten met leerlingen en medewerkers, een filmpje kijken of voorlichtingsronde volgen. Kijk na 14 december op de website
van de scholen voor de precieze data en tijden. U vindt daar ook informatie over snuffelstages die voor leerlingen (al dan niet online)
door scholen georganiseerd worden tussen de open dagen en het moment van aanmelding.
Natuurlijk zouden wij onze groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers het liefst persoonlijk ontmoeten en laten kennismaken met
ons onderwijs en de schoolgebouwen. Indien medio januari dat op grond van gewijzigde corona voorschriften wel verantwoord mogelijk zou zijn, dan zullen wij als gezamenlijke scholen daartoe alsnog gelegenheid bieden en dit via onze websites communiceren. Wij
willen echter geen enkel risico nemen ten aanzien van de gezondheid van u, uw kind en onze medewerkers, dus ook dan zullen beperkingen van toepassing zijn.
Hopelijk weet uw kind na de open dagen 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. Vanzelfsprekend proberen we zoveel mogelijk kinderen naar hun favoriete school te laten gaan. Maar dit kan
niet altijd.
Vooraanmelding via website
Vanaf 22 februari t/m 3 maart 2021 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) (school 1e keuze waarbij Jeroen Bosch College en Rodenborch College als 1 school worden
beschouwd)

Christelijke grondslag (ds. Pierson College)

Leerlingen met Loot/Topsport-status (Rodenborch-College)
Aanmelden voor het voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch kan alleen als het schooladvies bekend is. Aanmelden kan
tot en met 3 maart 2021.
Definitieve aanmelding op een school
In de week van 8 maart gaat u naar de school van uw eerste keuze voor de definitieve aanmelding. De precieze datum en de mogelijke tijdstippen 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. Daarnaast vragen wij u het adviesformulier van de basisschool mee te nemen en in te leveren. Tevens vragen
wij u het identiteitsbewijs van uw kind mee te nemen zodat wij het bsn-nummer kunnen controleren.
Indien de aanmeldingen vanwege corona digitaal plaatsvinden kunt u intekenen voor een online aanmeldingsgesprek. In plaats van
een handtekening geldt dan het vooraanmeldformulier met aangekruiste voorwaarden als akkoord.
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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 tijdens een
bijeenkomst van de samenwerkende VO-scholen met vertegenwoordigers van basisscholen en de gemeente. De toewijzing gebeurt
onder toezicht van een notaris.

Kan uw kind niet naar zijn/haar meest favoriete school? Dan krijgt u een telefoontje of mail op dinsdag 16 maart 2021, tussen
10.00 en 17.00 uur. U gaat dan op 18 maart tussen 19.00 uur en 20.00 uur naar de school die de computer toewijst. Daar doet u
de definitieve inschrijving. Indien dit vanwege corona niet mogelijk is, kunt u inschrijven via een online gesprek met de betreffende school.

Mag uw kind wél naar zijn/haar meest favoriete school? Dan hoort u dit per mail op 16 maart 2021, 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
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