
Informatie over het aanmelden van brugklasleerlingen  
(BOVO procedure 2021-2022) 
 
Aanmelding 1e ronde: 
 
Uw kind heeft van de basisschool een formulier ontvangen met een BOVO-aanmeldcode 
en een lijst waarop u kunt aangeven welke VO-scholen de voorkeur hebben. 
Met dit formulier kunt u uw kind van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart 2021 digitaal  
( via bovo Onderwijstransparant voor basisscholen, die hieraan meewerken) of per post / 
brievenbus / mail  aanmelden bij de eerste school van voorkeur. Na aanmelding krijgt u een 
bevestiging. 
 
 
Wij zullen zaterdag 13 februari 2021 tussen 10.00 - 
13.00 uur aanwezig zijn om de aanmeldingen in 
ontvangst te nemen. 
 
Tevens zijn wij zaterdag 13 februari 2021 van 10.00 – 13.00 uur telefonisch 
bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.  070-4199200 
 
 
U kunt vanaf deze zaterdag 13 februari uw kind dus op de volgende manieren 
aanmelden: 

● Inleveren BOVO-aanmeldcode en voorkeurslijst op zaterdag 13 februari 
tussen 10.00 - 13.00 uur op school 
 

● De formulieren  BOVO aanmeldcode en de voorkeurslijst VO scholen in een 
gesloten envelop in de brievenbus van Veurs Voorburg posten. (Van 
Horvettestraat 3 te Voorburg) 

 
● De formulieren BOVO aanmeldcode en de voorkeurslijst VO scholen op 

schooldagen van 8.00 uur tot 16.00uur afgeven bij de receptie (direct bij de 
hoofdingang) van Veurs Voorburg. 
 

● digitaal via het programma OnderwijsTransparant ( alleen beschikbaar voor 
ouders met een kind op een basisschool, die hieraan deelneemt) 
 

● via een email aan : info@veursvoorburg.nl , waarin het formulier met de 
BOVO aanmeldcode én de voorkeurslijst als bijlage wordt toegevoegd. Mocht 
u geen scanner hebben, en het dus niet mogelijk is om het formulier met de 
BOVO code en de voorkeurslijst als bijlage toe te voegen, volstaat ook, dat u 
deze informatie (aanmeldcode + voorkeurslijst) in uw mail vermeldt. 
 
 

In de periode van 13 februari tot en met 5 maart 2021 zal de brievenbus dagelijks 
geleegd worden! 
 

mailto:info@veursvoorburg.nl


U kunt vanaf zaterdag 13 februari 2021 tevens digitaal het aanmeldingsformulier van 
Veurs Voorburg invullen. Dit aanmeldformulier vindt u op de site van Veurs Voorburg 
onder het kopje  groep 8. 
Wij vragen u om het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind en uw 
IBAN-rekeningnummer bij de hand te houden, omdat dit nodig is om het formulier 
volledig te kunnen invullen. 
 
In de aanmeldperiode 13 februari t/m 5 maart zullen wij met u contact opnemen voor 
het maken van een afspraak om met u en uw kind een intakegesprek te houden. 
Afhankelijk van de richtlijnen rondom Covid 19 zal dit intakegesprek op school of 
digitaal plaatsvinden. 
 
Op donderdag 15 april 2021 krijgt u definitief bericht of uw kind is geplaatst op een 
van de door u gekozen scholen. 
 
Aanmelding 2e ronde: 
 
Deze periode is van maandag 19 april t/m vrijdag 23 april 2021 
Wanneer uw kind in de 1e periode  niet is geplaatst, krijgt u van de basisschool een 
nieuw overzicht van VO-scholen, waar nog plaats is. U kunt met uw kind op basis 
van dit overzicht opnieuw een voorkeurslijst invullen. 
 
Deze voorkeurslijst moet samen met een nieuw BOVO-aanmeldcode formulier 
uiterlijk vrijdag 23 april 2021 op de school worden ingeleverd, die nu 1e keuze is. 
Afhankelijk van de dan geldende RIVM richtlijnen rondom Covid 19 kan dat 
persoonlijk bij ons op Veurs Voorburg, digitaal, per mail of in de brievenbus (zie 
boven) 
Via centrale loting en matching wordt er een plek gezocht. 
 
De lotingsdag van de 2e ronde is dinsdag 11 mei 2021 
 
Bij deze loting worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op een school van hun 
voorkeurslijst.  
 
Mocht u na deze 2e ronde nog geen plek voor uw kind gevonden hebben, start op 
dinsdag 18 mei 2021 de restperiode. Vanaf deze datum kunt u uw kind dagelijks 
persoonlijk aanmelden op díe scholen, die nog plaatsingsmogelijkheden voor het 
gevraagde basisschooladvies hebben. 


