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Aan: de ouders en leerlingen van groep 8 
  
’s-Hertogenbosch, november 2021 

   
 

 

Beste ouders en leerlingen van groep 8, 
 
Binnenkort gaat u uw kind aanmelden op een middelbare school. In deze brief leg ik u uit hoe de 
aanmeldprocedure verloopt voor het schooljaar 2022-2023, in de gemeente ’s-Hertogenbosch.  
 
Open Dagen 
De scholen voor voortgezet onderwijs houden in januari Open Dagen. U kunt op meer scholen gaan 
kijken. Op de website van de scholen vindt u de data en tijden van de Open Dagen. Tijdens een 
Open Dag kunt u samen met uw kind sfeerproeven en zien of de school bij uw kind past. U maakt 
daarna samen een keuze. Het is belangrijk dat deze keuze voor een school ook aansluit bij het ad-
vies dat de basisschool uw kind heeft gegeven.  
 
Enkele scholen verwachten onvoldoende plaats te hebben voor alle aanmeldingen. In dat geval vra-
gen wij u om samen met uw kind ook een tweede en derde voorkeur te bepalen. Dit is alleen van 
toepassing bij VO-scholen die een maximum aantal hebben aangegeven. Ons streven is dat zoveel 
mogelijk kinderen kunnen starten op de school van hun eerste keuze.  
 
Vooraanmelden via website 
Vanaf 21 februari t/m 6 maart 2022 kunt u uw kind digitaal aanmelden. Let op: dit kan maar op één 
school. Ga naar de website van de school van uw eerste keuze en vul daar het aanmeldformulier in. 
Bij de aanmelding geeft u zo nodig ook aan welke scholen uw tweede en derde voorkeur hebben.  
U kunt een beroep doen op vrijstelling vanwege: 
 

• Broer/zus op school (alle scholen) 

• Christelijke grondslag (ds. Pierson College) 

• Leerlingen met Topsport-status (Rodenborch-College) 
 
Aanmelden kan alleen als het schooladvies bekend is. Dat zal in ieder geval vóór 1 maart 2022 zijn. 

Definitief aanmelden op een school 
In de week van 7 maart gaat u naar de school van uw eerste keuze voor de definitieve aanmelding. 
De precieze datum en het tijdstip staan op de website van de school. Het formulier dat u via de 
website heeft ingevuld, ligt daar al klaar. U hoeft het alleen nog maar te ondertekenen. U neemt bij 
de aanmelding het adviesformulier van de basisschool en het legitimatiebewijs van uw kind mee. 
Aanmelden kan tot en met 9 maart. 
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Hoe gaat het verder? 
De scholen gaan aan de slag met alle aanmeldingen. Zijn er teveel aanmeldingen voor een school? 
Dan wijst een computer automatisch een school aan. De computer kijkt eerst naar de tweede voor-
keur en dan naar de derde voorkeur. Dit alles gebeurt onder toezicht van een notaris. 
 
▪ Kan uw kind niet naar zijn of haar favoriete school? Dan krijgt u op dinsdag 15 maart 2022 tus-

sen 10.00 en 17.00 uur, een telefoontje of mail. U gaat dan op donderdag 17 maart tussen 19.00 
uur en 20.00 uur naar de school die de computer uw kind heeft toegewezen, voor de definitieve 
inschrijving. 
 

▪ Mag uw kind wél naar zijn of haar favoriete school? Dan krijgt u op dinsdag 15 maart 2022 na 
17.00 uur, een bevestiging. 

 
Helaas kunt u de uiteindelijke keuze niet meer veranderen. Het is dus belangrijk om zeker te zijn 
over de eerste, tweede en derde voorkeur. 
 
Meer informatie 
Hebt u nog vragen over de aanmelding en/of de toelatingsprocedure? Deze kunt u stellen tijdens de 
Open Dagen. Of neem contact op met een school. Op de websites van de scholen staan contactge-
gevens.  
 
Ik wens uw kind een goede schoolkeuze en een fijne schooltijd toe. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 

Namens de scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
 

 

Jean Wiertz 
voorzitter DOVO  


