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Beste ouder,

De basisschool van uw kind doet dit jaar mee met  digitaal 
 aanmelden. Via deze flyer vertellen wij u wat dit voor u 
 betekent en hoe digitaal aanmelden werkt.

Wat is digitaal aanmelden?
Digitaal aanmelden is de mogelijkheid voor u om uw kind digitaal,  
dus via de computer, aan te melden op de middelbare school.  
U krijgt een inlognaam en wachtwoord voor de website van BOVO  
(Onderwijs Transparant), waar u zelf het aanmeldformulier en uw
voorkeurslijst kunt invullen. De middelbare school van uw eerste 
keuze ontvangt uw aanmelding dan digitaal.

Voordelen van digitaal aanmelden
Uw aanmelding digitaal versturen heeft een aantal voordelen  ten 
opzichte van het papieren aanmeldformulier.

 U hoeft geen papieren aanmeldformulier meer in te leveren bij de 
middelbare school van uw eerste keuze.
 U vult zelf de voorkeurslijst op de website van BOVO in. De middelbare 
school hoeft uw lijst niet over te nemen van het papieren formulier. 
 U krijgt per e-mail een bevestiging van de aanmelding en van de  
voorkeurslijst van uw kind.

 Vanaf 7 april 2022, 15.00 uur (uiterlijk vanaf 17.00 uur) kunt u            
inloggen op de website om het bericht met het toelatingsbesluit 
in te zien.
   Toch liever niet digitaal aanmelden? U kiest zelf of u digitaal   wil   
aanmelden. Ook als de basisschool al een inlog voor u heeft  gemaakt, 
kan deze weer opgezegd worden. Geef dit dan aan bij de basisschool. 

Van 10 januari tot en 
met 11 februari 

houden de middelbare 
scholen open dagen en 

informatieavonden. 
Kijk op de website van de 

school die u wilt bezoeken 
welke coronamaatregelen 

gelden.



Hoe werkt digitaal aanmelden?
   De basisschool van uw kind vraagt u of u uw kind digitaal wil aanmelden. 

   Per kind kan 1 e-mailadres opgegeven worden voor digitaal aanmelden. U kunt bij de basis-
school wel meerdere e-mailadressen opgeven om de bevestiging van de aanmelding en het 
bericht met het toelatingsbesluit te ontvangen.

 Uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer zijn nodig om een inlog voor u te  maken op de 
website van de applicatie van BOVO: Onderwijs Transparant. 

 De basisschool meldt u bij BOVO aan voor digitaal aanmelden. U ontvangt daarna een 
 controlemail om te kijken of het e-mailadres klopt. 

 Vervolgens ontvangt u een e-mail met een link, waarmee u uw inlog kunt  maken. Gebruik als 
gebruikersnaam uw e-mailadres en kies een wachtwoord dat u  makkelijk kunt onthouden.

 Hierna heeft u toegang tot de website van BOVO (Onderwijs Transparant):  
https://start.onderwijstransparant.nl.

 U kunt van 12 tot en met 25 februari 2022 op de website het aanmeldformulier en uw 
voorkeurslijst zelf invullen. Als u de aanmelding definitief maakt, ontvangt de middelbare 
school van uw eerste voorkeur de aanmelding in hun deel van de applicatie van BOVO.

 U krijgt per e-mail een bevestiging van de aanmelding en de voorkeurslijst van uw kind.

  Wilt u uw voorkeurslijst veranderen of wilt u uw kind op een andere school aan melden? 
Neem dan contact op met de middelbare school van eerste keuze.  
Zij kunnen de voorkeurslijst digitaal aan u teruggeven, zodat u hem zelf kunt  veranderen  
of opnieuw kunt invullen. U krijgt opnieuw een bevestiging van de  aanmelding en voor-
keurslijst.

  Let op: het veranderen van de voorkeurslijst kan alleen van 12 t/m 25 februari 2022.  
Daarna kan er niet meer gewijzigd worden.

 Sommige scholen gebruiken naast het regionale aanmeldformulier ook een eigen 
aanmeldformulier.. Als de middelbare school van uw eerste keuze een eigen 
aanmeldformulier heeft, ziet u dit op de website van BOVO, nadat u de aanmelding 
definitief heeft gemaakt. U kunt het formulier downloaden, invullen en opsturen naar de 
middelbare school. 

   Na uw aanmelding kan de middelbare school nog contact  opnemen om extra informatie te 
vragen (bijvoorbeeld als  uw kind extra hulp nodig heeft) 
of om u uit te nodigen  voor een kennismakingsgesprek.

Vanaf 7 april 2022, 15.00 uur  (uiterlijk vanaf 17.00 uur) 
kunt u via uw ouderinlog zien of,  en op welke school uw 
kind is toegelaten.

Zorg dat de basisschool  
uw goede e-mailadres en 

mobiele telefoonnummer heeft.
Let op dat u de controlemail 

ontvangt. Heeft u niets 
ontvangen? Neem contact 

op met de basisschool.




