Aanpassingen BOVO Jaaroverzicht 2019-2020 n.a.v. het Coronavirus
maand

week

datum

Gewijzigde datum

primair onderwijs

voortgezet onderwijs
Periode 1
Fase 2 - loopt onafhankelijk van Fase 3 door

Maart 2020 11-13
13

do 12 t/m
ma 23 mrt

geen datum, z.s.m. in
overleg

Plaatsen van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte, die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze
Plaatsing gebeurt m.b.v. het SWVZHW

di 24 mrt

Z.s.m. telefonisch en
via mail

Plaatsingstafel lwoo > 09.00 - 10.00 uur
Plaatsingstafel pro > 11.00 - 12.00 uur
Z.s.m. plaatsing van de leerlingen per mail en telefoon. Het SWVZHW houdt de lijnen met de
betrokkenen kort. In gezamenlijk afstemming en overleg wordt gezorgd dat deze leerlingen
geplaatst worden in fase 2 van periode 1. Voor leerlingen waar dit niet bij lukt wordt zorgen het
SWV ZHW, BOVO, de rectoren en de vo-besturen zo spoedig als mogelijk daarna voor een plek. De
vermelde tijden van de plaatsingstafels blijven gereserveerd voor 'Plaatsingstafels op maat', via
telefoon/conference call.

do 19 mrt

Vo-scholen verwerken capaciteit voor centrale loting en matching periode 1 in POVO OT

Fase 3
Maart 2020

April 2020

12
13

di 24 en wo 25 mrt

Centrale loting en matching eerste periode
Voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van eerste keuze
(m.u.v. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

13

wo 25 mrt

Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO aan ouders van leerlingen eerste periode
tussen 15.00 - 17.00 uur
> Let op: BOVO mag vanuit de AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven

13

wo 25 en do 26 mrt wo 25, do 26 mrt, met Toelatingsbesluiten zichtbaar in POVO OT
eventuele uitloop tot vanaf wo 25 mrt, 15.00 uur
vr 27 mrt

Bericht met toelatingsbesluit vanuit de vo-school
vanaf woensdag 25 maart, 15.00 uur, uiterlijk donderdag 26 maart
> Let op: bij berichtgeving via de post, brieven niet eerder dan woensdag versturen

13

wo 25 t/m vr 27 mrt wo 25 t/m vr 27 mrt

Vo-school verstuurt brief ouders
Wanneer het in POVO OT voor de vo-school zichtbaar wordt dat een leerling ook in een andere
regio een aanbod tot toelating heeft ontvangen, stuurt de vo-school ouders een brief met het
verzoek hun keuze voor school/regio uiterlijk vrijdag 3 april kenbaar te maken.

13

do 26 mrt

do 26 en vr 27 mrt
uitloop ma 30 mrt

14

za 28 mrt

do 2 apr

Publiceren capaciteit Periode 2
Vanaf 10.00 uur staat het overzicht met beschikbare plekken op de Scholenwijzer

uiterlijk vr 3 apr

Bevestiging van inschrijving door ouders bij aanbod tot toelating in meerdere regio's
Ouders melden bij de scholen van aanmelding of ze gebruik willen maken van het toelatingsbesluit

di 7 t/m di 14 apr,
13.00 uur

Tweede aanmeldingsperiode (oriëntatie en aanmelden)
> Let op: aanmelden kan uitsluitend contactloos, namelijk via digitaal aanmelden, via de e-mail of het inleveren van het regionaal aanmeldformulier in de brievenbus van de
school van eerste keuze. Ouders kunnen op deze wijze ook hun kind aanmelden tijdens het Paasweekend. Aanmelden tot en met dinsdag 14 april, 13.00 uur.

14

Verwerken capaciteit in POVO OT
t.b.v. Periode 2

Periode 2
April 2020

15

ma 30 mrt t/m
vr 3 apr

Let op: op dinsdag 14 april 17.00 uur moeten de aanmeldingen in POVO OT verwerkt zijn.
Paasweekend
vr 10 t/m ma 13 april
16

di 7 en wo 8 apr

do 16 apr

Centrale loting en matching tweede periode
Voor alle leerlingen die zijn aangemeld in Periode 2
(m.u.v. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte)

Aanpassingen BOVO Jaaroverzicht 2019-2020 n.a.v. het Coronavirus
maand

week

datum

Gewijzigde datum

16

wo 8 apr

do 16 apr

16

wo 8 en do 9 apr

do 16 apr

primair onderwijs

voortgezet onderwijs

Bericht met toelatingsbesluit vanuit BOVO
aan1ouders van leerlingen tweede periode
Periode
tussen 15.00 - 17.00 uur
> Let op: BOVO mag vanuit de AVG alleen ouders berichten die daarvoor via de po- of vo-school toestemming hebben gegeven
Toelatingsbesluiten zichtbaar in POVO OT
vanaf 15.00 uur

Bericht met toelatingsbesluit vanuit de vo-school
vanaf donderdag 16 april, vanaf 15.00 uur

Meivakantie po
ma 27 april t/m vr 8 mei
19

wo 8 apr

19

vanaf vr 10 apr

ma 4 en wo 6 mei
(5 mei is een vrije
dag)
do 7 mei

20

di 14 apr

ma 11 mei

20

uiterlijk do 9 april

di 12 mei

Meivakantie vo
ma 20 april t/m vr 1 mei
> Let op: sommige vo scholen kunnen hiervan afwijken
Verwerken capaciteit in POVO OT
t.b.v. de Restperiode

Publicatie capaciteit Restperiode
Vanaf 10.00 uur worden de beschikbare plekken gepubliceerd op de Scholenwijzer

Restperiode
Start Restperiode
Toelating wordt bepaald op volgorde van binnenkomst, tenzij op maandag 11 mei sprake is van overaanmelding
Bij overaanmelding geldt: alle aanmeldingen op maandag 11 mei tot 17.00 uur, worden behandeld alsof deze gelijktijdig zijn binnengekomen
Vervolgens vindt een loting plaats om de volgorde van behandeling te bepalen
De betreffende ouders worden uiterlijk dinsdag 12 mei , 10.00 uur geïnformeerd over de uitkomst van de loting.
Vanaf dinsdag 12 mei worden aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld.
Versturen van de originele onderzoeksverslagen en profielbladen
Van definitief toegelaten leerlingen door po-school aan vo-school
> Let op: maak een kopie voor de eigen administratie

