Informatie over het aanmelden van brugklasleerlingen
(BOVO procedure 2020-2021)
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 1 februari t/m vrijdag 14 februari 2020
aanmelden bij de eerste school van voorkeur. Na aanmelding krijgt u een bevestiging.

Zaterdag 1 februari 2020 van 10.00 – 12.30 uur zal Veurs Voorburg open zijn om
het BOVO-aanmeldformulier in ontvangst te nemen.
U kunt deze dag direct het aanmeldingsformulier van Veurs Voorburg invullen op een
computer. Wij vragen u om het Burgerservicenummer (BSN) van uw kind en uw IBANrekeningnummer mee te nemen. Dit is nodig om het formulier volledig te kunnen invullen.
Het formulier wordt uitgeprint en dient dan te worden ondertekend door
ouder(s)/verzorger(s).
Wij maken dan ook een afspraak met u en uw kind voor een intakegesprek.
Dit aanmeldingsformulier kunt u eventueel ook thuis invullen via de site van Veurs Voorburg.
Op 25 maart 2020 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 30 maart t/m vrijdag 3 april 2020
Wanneer uw kind nog niet is geplaatst, krijgt u van de basisschool een overzicht van scholen
waar nog plaats is. U kunt met uw kind op basis van dit overzicht opnieuw een voorkeurslijst
invullen.
Deze lijst met een nieuw BOVO-aanmeldformulier moet uiterlijk vrijdag 3 april 2020 op de
school worden ingeleverd, die nu 1 e keuze is.
Via centrale loting en matching wordt er een plek gezocht.
De lotingsdag is woensdag 8 april 2020
Bij deze loting worden zoveel mogelijk leerlingen geplaatst op een school van hun
voorkeurslijst. De uitslag van deze tweede aanmeldingsperiode is op dezelfde dag, 8 april
2020 bekend.

