Digitaal aanmelden
2022-2023
Beste ouder,
Uw kind gaat volgend jaar naar de middelbare school. Op de informatieavond heeft u gehoord dat
u samen met uw kind een voorkeurslijst kunt maken met de (6) middelbare scholen waar uw kind
heen zou willen gaan. Deze voorkeurslijst zit bij het aanmeldformulier, dat u dan inlevert op de
school van uw eerste keuze.
Maar wist u dat u uw kind ook digitaal kan aanmelden? U krijgt dan een eigen inlog in de
applicatie waarin we de overstap van uw kind naar de middelbare school regelen. Dit heet de
‘ouderrol’. En behalve uw kind aanmelden, kunt u nog meer in deze ouderrol.

In deze folder leggen we u uit wat u allemaal
kan in de ouderrol en (op de achterkant) hoe
u een account kan aanmaken.

Voordelen:

>> u hoeft niet meer langs de
school om het formulier in te
leveren
>> u vult zelf de voorkeurslijst in
de ouderrol in
>> u kunt in de ouderrol het
onderwijskundig rapport inzien
en uw eigen mening zelf
toevoegen

Wilt u de ouderrol toch niet? We
kunnen het kan altijd weer uitzetten!

• Per leerling kan er één ouder een ouderrol krijgen. De andere ouder(s)
kunnen e-mails ontvangen: een e-mail met de bevestiging van de
aanmelding en een met het toelatingsbesluit.
• De ouder met de ouderrol kan in de applicatie de voorkeurslijst invullen
en de aanmelding verzenden (definitief maken heet dat). De aanmelding
komt dan binnen bij de school die op 1 staat op de voorkeurslijst. Net als
met het papieren aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden van 11 tot
en met 24 februari 2023.
• Elke basisschool maakt voor alle leerlingen een onderwijskundig rapport
(OKR). U mag dat van uw kind inzien. Als u een ouderrol heeft, kunnen
we het OKR daar voor u klaarzetten om te bekijken. Ook mag u uw
mening geven over het OKR of het basisschooladvies. Daarvoor zit een
formulier in de ouderrol dat u kunt invullen.
>> Voor ouders zonder ouderrol of als u hulp nodig heeft kunnen we het
OKR uitprinten of mailen en kunnen we samen de zienswijze invullen.
• Sommige middelbare scholen willen u nog wat extra dingen vragen,
bijvoorbeeld of uw kind bij een vriendje in de klas wil, of bijvoorbeeld de
sport- of kunstklas wil volgen. Als dat zo is, ziet u in de ouderrol na het
aanmelden een link naar de website van de school waar dat formulier
staat.
• Vanaf 15.00 uur op 5 april 2023 kunt u opnieuw inloggen en dan ziet u of,
en op welke school uw kind is toegelaten (het toelatingsbesluit). De
andere ouder(s) ontvangt deze dag tussen 15.00 en 17.00 uur een email met het toelatingsbesluit.

Hoe krijgt u een ouderrol?
U geeft bij de basisschool aan of u een ouderrol wil en uw kind digitaal wil aanmelden.

Per kind kan 1 e-mailadres opgegeven worden voor de ouderrol/digitaal
aanmelden. U kunt 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 nodigt u in januari uit om de inlog aan te maken. U ontvangt dan eerst
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 de applicatie Onderwijs Transparant:
https://start.onderwijstransparant.nl.
U kunt van 11 tot en met 24 februari 2023 op de website het aanmeldformulier en uw
voorkeurslijst zelf invullen. Als u de aanmelding definitief maakt, ontvangt de middelbare
school van uw eerste keuze 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
voorkeurslijst.
>> let op: het veranderen van de voorkeurslijst kan alleen van 11 t/m 24 februari 2023.
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 in de ouderrol, 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 ondersteuning nodig
heeft) of om u uit te nodigen voor een kennismakingsgesprek.
Zorg dat u ons
Vanaf 5 april 2023, 15.00 uur (uiterlijk vanaf 17.00 uur)
kunt u via uw ouderinlog zien of, en op welke school
uw kind is toegelaten.

uw goede e-mailadres en
mobiele telefoonnummer
geeft.
We laten u weten wanneer u de
controlemail krijgt.
Heeft u niets ontvangen? Neem
dan snel contact op met de
basisschool!

