
AANMELDFORMULIER VOORTGEZET ONDERWIJS  
Aanmelden voor leerjaar 1 voor leerlingen van buiten de regio voor schooljaar 2021-
2022   

Keuzelijst scholen voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk  

Op de website van de Haagse Scholenwijzer (http://scholenwijzer.denhaag.nl) is het mogelijk om met het 
basisschooladvies van uw zoon/dochter te kijken voor welke scholen hij/zij in aanmerking komt. U kiest bij ‘Ik zoek een …’ 
voor Middelbare school en selecteert bij het basisschooladvies het juiste advies. Klik vervolgens op ‘Laat scholen zien’. Aan 
de hand van het overzicht selecteert u minimaal één, maar bij voorkeur meerdere scholen en bepaalt u een volgorde van 
keuze. Onderstaand vult u de scholen in volgorde van uw keuze in.  
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Invullen voorrang (indien van toepassing)  
Op de websites van de scholen staat vermeld of de school werkt met voorrangsregels. De voorrangsregels zijn alleen van 
toepassing op de school van eerste voorkeur (nummer 1). Het recht op voorrang wordt getoetst door de betreffende school. 
Kruis hier onder met pen aan van welke voorrangsregel(s) uw kind gebruik wil maken.  

☐ Mijn kind heeft een (half-, stief-) broer of (half-, stief-) zus op de middelbare school van eerste keuze. 
☐ Mijn kind heeft een ouder die werkzaam is op de middelbare school van eerste keuze. 
☐ Mijn kind komt van een traditionele vernieuwingsschool (Dalton, Montessori of Vrije School) waaraan de middelbare 

school van eerste keuze (zijnde Dalton, Montessori of Vrije School) voorrang kan verlenen. Een (middelbare) Montessori-  
of Daltonschool mag voorrang verlenen aan leerlingen van Montessori- en/of Dalton-basisscholen. De (middelbare) Vrije 
School mag voorrang verlenen aan leerlingen van (basis) Vrije Scholen. 

Akkoord  
 De ouder(s) of verzorger(s) van (naam leerling) verklaren dat ze akkoord zijn met de opgegeven voorkeuren (pagina 3) en 

de aanmelding bij alle opgegeven scholen.  

Handtekening ouder(s) of verzorger(s)  

Naam ouder/verzorger 1   

Handtekening:   

Datum:   

Naam ouder/verzorger 2   

Handtekening:   



• Ouder(s) of verzorger(s) verklaren zich akkoord met de BOVO-procedure Haaglanden 2020-2021. 

 
• Deze staat op de website van BOVO (https://www.bovohaaglanden.nl/voor-ouders). 

• Ouder(s) of verzorger(s) verklaren dat ze de identiteit van de opgegeven voorkeursscho(o)l(en) onderschrijven en/ of 
respecteren. Scholen met een bepaalde godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijskundige identiteit mogen 
dit van ouders vragen. 

• Ouder(s) of verzorger(s) stemmen in met het overdragen van het dossier (onderwijskundig rapport en bijlagen) aan 
de scholen op hun voorkeurslijst. In eerste instantie gaat het dossier alleen naar de school van eerste keuze. Indien 
er sprake is van zorgplicht, gaat het dossier ook naar de andere scholen. 

• Ouder(s) of verzorger(s) moeten bij aanmelding aangeven bij welke andere scholen hun kind ook is aangemeld, ook 
als deze scholen in een andere regio staan. Zij verlenen toestemming aan al deze scholen, ook als die scholen niet 
vallen onder de BOVO-procedure Haaglanden 2020-2021, om elkaar op de hoogte te stellen van de aanmelding. 

• Ouder(s) of verzorger(s) stemmen ermee in dat er geen wijzigingen meer kunnen worden gedaan in de aanmelding, 
gedurende de periode van 6 maart tot en met 14 april 2021. 

• U heeft uw kind aangemeld bij één of meerdere middelbare scholen in de BOVO-regio Haaglanden. Vanuit de wet op 
het voortgezet onderwijs moeten scholen binnen zes weken een besluit nemen over een aanmelding, en ouders 
informeren wanneer deze periode wordt overschreden. Echter, gezien de grootte van de BOVO-regio hebben de 
schoolbesturen besloten maximaal 8 weken aan te houden voor het afhandelen van alle aanmeldingen, zodat de 
aanmeldprocedure zo zorgvuldig mogelijk uitgevoerd wordt.   
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