
Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Haarlem m.b.t. de 

regeling: aanmelding en inschrijving voor de brugklas voor het schooljaar 2016-2017 

 
 

Inleiding: 
 

In dit convenant is formeel vastgelegd op welke wijze de aanmelding en inschrijving van 

brugklasleerlingen voor het schooljaar 2016-2017 is geregeld. In een draaiboek is per datum 
vastgelegd welke activiteiten plaatsvinden om tot uitvoering van deze regeling te komen.  

 
 

Inhoud van de regeling: 
 

1.Voor het schooljaar 2016-2017 kunnen ouders en leerlingen op het toelatingsformulier in rangorde 

van 1 tot en met 5 voorkeurscholen opgeven.  
 

2. Ouders en leerlingen leveren het toelatingsformulier volgens normale procedure in bij de school van 
hun eerste voorkeur. 

 

3. Vanaf de periode van aanmelding tot woensdag 23 maart 2016 (13.00 uur) wordt de informatie 
besloten gehouden.  

 
4. Op vrijdag 18 maart 2016 vindt om 9.30 uur in het Mendelcollege een afstemmingsoverleg waarin 

vastgesteld wordt op welke scholen geloot moet worden, hoeveel leerlingen het betreft en in welk 
opleidingstype. Door de voorbereidingsgroep is aan de hand van de aanmeldingen een voorstel 

opgesteld hoeveel groepen er zijn per opleidingstype zodat er in ieder geval genoeg plaatsen zijn.  

 
5.  Op maandag 21 maart 2016 vindt er loting plaats in de scholen die moeten loten. 

 
6.  Op dinsdag 22 maart 2016 vanaf 9.30 uur vindt opnieuw een afstemmingsoverleg plaats in het 

bestuurskantoor van Dunamare-Onderwijsgroep waarbij de scholen die hebben moeten loten de 

formulieren bij zich hebben van de uitgelote leerlingen met de informatie over de keuzevoorkeuren 
(van 1  t/m/ 5). De scholen die nog plaatsen over hebben zijn ook aanwezig. 

 
7. Onder leiding van een notaris vindt een plaatsingsprocedure plaats. De werkwijze die gekozen 

wordt is vooraf door de notaris beschreven. De notaris zorgt voor de organisatie op deze dag. De 

werkwijze is dat leerlingen die uitgeloot zijn aan de hand van hun 2e voorkeur per school worden 
gegroepeerd. Als de plaatsen op die scholen toereikend zijn worden de leerlingen geplaatst, zo niet 

dan vindt voor die scholen waarvoor dit geldt een ronde van loting plaats. Voor die leerlingen die 
worden uitgeloot worden opnieuw per school ingedeeld nu aan de hand van hun derde voorkeur. Bij 

die scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zo niet dan 
vindt een volgende ronde plaats met de 3e voorkeur als uitgangspunt. Dit proces vindt net zo vaak 

plaats als nodig is om alle leerlingen geplaatst te krijgen. Uitgangspunt is dat met de opgave van 5 

voorkeuren het mogelijk moet zijn om het volledige proces van plaatsing te realiseren. 
 

8. Als er leerlingen overblijven die na 5 voorkeursscholen niet geplaatst zijn, geldt de werkwijze dat 
deze leerlingen geïnformeerd worden waar er nog plaatsen zijn waarna zij zich zelf kunnen melden bij 

de school van hun voorkeur. Leerlingen die op 1 juni 2016 nog niet geplaatst zijn, worden 

meegenomen tijdens de procedure m.b.t. de heroverwogen VO- adviezen van de basisscholen. 
 

9. Voor ouders en leerlingen die minder dan 5 scholen als voorkeur opgeven geldt dat, mochten zij na 
het aflopen van hun voorkeuren niet geplaatst zijn, deze leerlingen en ouders geïnformeerd worden 

waar er nog plaatsen zijn waarna zij zich zelf kunnen melden bij de school van hun voorkeur. 
 

 

 
10. Op woensdag 23 maart 2016:  

 



 worden van 13.00 tot 15.00 uur ouders door de school van eerste keuze telefonisch 

geïnformeerd over de plaatsing van de leerling wanneer de leerling niet op de school van 

eerste keuze is geplaatst. Zij krijgen te horen op welke school de leerling geplaatst is.   

Wanneer nog niet bekend is waar een leerling wel kan worden geplaatst, worden ouders 
geïnformeerd over het feit dat plaatsing op de school van keuze niet mogelijk is. 

 De overige leerlingen zijn automatisch geplaatst. Na 15.00 uur publiceren scholen via hun 

website de namen van alle leerlingen die geplaatst zijn. 
 Het definitieve persbericht wordt gepubliceerd. 

 

 
11. Als blijkt dat het resultaat van de eindtoets recht geeft op een hoger advies, dit leidt tot een 

heroverwogen VO-advies door de basisschool en daarvan ook gebruik wordt gemaakt zal de school 

waar de leerling is ingeschreven toezien op plaatsing in overeenstemming met het advies.  
 

12. De regeling zal in juni 2016 worden geëvalueerd en zal leiden tot een voorstel voor een regeling 
voor het schooljaar 2017-2018. 

 

 
De inhoud is - met instemming van alle schoolbesturen V.O. in de regio Haarlem opgenomen in het 

brugboek voor het schooljaar 2016-2017. 
 

 

 
 

Vastgesteld op 6 juli 2015 door alle VO-schoolbesturen in Zuid-Kennemerland 
 

 


