Lotingsprocedure brugklas
Schooljaar 2022-2023

Aanmeldingsprocedure
Aanmelding leerjaar 1: Toelatingsbeleid CSG

Leerlingen kunnen worden aangemeld tot 15 maart. Indien leerlingen zich in eerste instantie hebben
aangemeld op een andere school en daar zijn uitgeloot, dan kunnen zij tot 5 april worden aangemeld
bij onze school (mits er ruimte is).
Als op grond van de Cito-toets of een andere eindtoets door het basisonderwijs een ander advies
wordt geformuleerd, dan leidt dat begin juni tot aangepaste plaatsing conform het advies van het
basisonderwijs (mits er ruimte is in die klassen) 1.
De CSG heeft samen met andere scholen in de regio afspraken gemaakt over toelating. Voor de vier
CSG-vestigingen in de stad Groningen is dat gebeurd in Samenwerkingsverband 20.01.

Het kan voorkomen dat een ingelote leerling, die een heroverwogen aangepast advies naar boven heeft gekregen, níet door
de VO-school kan worden geplaatst in de dan door de ouders gewenste afdeling (bv. vwo i.p.v. havo) omdat deze reeds vol is.
Ouders mogen ook kiezen om hun zoon of dochter in de klas te laten plaatsen, waarvoor hij/zij oorspronkelijk was aangemeld.
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Procedure aanmelding en toelating bij loting CSG Augustinus
Context van deze notitie

Deze notitie is een aanvulling op het toelatingsbeleid van de CSG. Deze toelatingsprocedure is
vastgesteld door het bestuur van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen en is afgestemd
met alle scholen voor voortgezet onderwijs van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen
Uitgangspunt voor de toelating is het document ‘Toelatingsbeleid in de overgang PO-VO’
(scholenversie juni 2021), voor PO en VO- scholen in de provincie Groningen, zie website CSG.
Het ‘Toelatingsbeleid in de overgang PO-VO’ is op te vragen bij de school. Op de website van de
school staat de samenvatting van dit beleid, in de vorm van ‘het stappenplan naar het voortgezet
onderwijs’. (Voor de deelraad: zie https://www.csgaugustinus.nl/kennismaken/aanmelden/)
Hetgeen hierna beschreven wordt is in lijn met dat beleid, zie hoofdstuk 7 ‘Procedure m.b.t. loten’.

Capaciteit CSG Augustinus

In het schooljaar 2022-2023 kunnen we op de CSG Augustinus in totaal 252 brugklasleerlingen
plaatsen voor de volgende onderwijssoorten: vwo, havo/vwo, mavo/havo. Voor een evenwichtige
samenstelling van de leerlingenpopulatie in de school streven we naar een invulling van drie klassen
vwo, drie klassen havo/vwo en drie klassen mavo/havo. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per
afdeling wordt zo spoedig mogelijk na 15 maart door de schoolleiding bepaald hoeveel klassen van
een afdeling worden gemaakt.

Advies basisschool

Leerlingen met een advies vmbo-tl, vmbo-tl/havo, havo, havo/vwo, vwo, vwo+ zijn toelaatbaar op de
CSG Augustinus. Leerlingen met andere adviezen zijn plaatsbaar op andere vestigingen van de CSG.

Indeling en Toelatingscommissie

Op de CSG Augustinus is de toelatingscommissie samengesteld uit de teamleider brugklassen, de
ondersteuningscoördinator en de orthopedagoog. Deze commissie deelt de aanmeldingen in over de
verschillende afdelingen op basis van de aangeleverde informatie van de basisschool en ouders.
De contactpersoon van de toelatingscommissie is: dhr. Miedema. Hij is te bereiken via
info@csgaugustinus.nl.nl of 050-3139720

Procedure loting

Indien er op 15 maart 2022 meer leerlingen zijn aangemeld dan de hierboven beschreven capaciteit
toelaat, dan gaat de CSG Augustinus over tot loting. Deze loting wordt uitgevoerd door een notaris.
De loting zal plaatsvinden op 24 maart 2022.
De uitslag van de loting staat op 24 maart tussen 16:00 uur en 18:00 uur geanonimiseerd op de
website van de school (www.csgaugustinus.nl). Voor de uitgebreide beschrijving van de
lotingsprocedure verwijzen wij naar het document ‘Toelatingsbeleid in de overgang PO-VO’ van het
samenwerkingsverband 20.01.
Indien alle eerste voorkeur aanmeldingen geplaatst kunnen worden, wordt er met de groep tweede
voorkeur geloot. De niet toegelaten leerlingen uit deze groep komen op een wachtlijst. Indien er na de
uitslag van de loting onverhoopt toch plaatsen beschikbaar blijken (als bijvoorbeeld toegelaten tweede
voorkeur leerlingen worden toegelaten op hun eerste voorkeur) worden de leerlingen van de wachtlijst
geplaatst.

Voorrangsregeling

De enige uitzondering die wordt gemaakt is wanneer een broer of zus de school reeds bezoekt.
Broertjes en zusjes hebben minimaal één van de ouders hetzelfde of wonen op hetzelfde adres in een
samengesteld gezin. Deze leerlingen worden automatisch geplaatst, indien zij aan de voorwaarden
voor toelating voldoen.

Spelregels: Toelatingsbeleid in de overgang PO-VO’ (scholenversie
juni 2021)
Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, komt het voor dat scholen moeten loten als
het gaat om de toelating en plaatsing van leerlingen. Deze paragraaf is alleen van toepassing op de
VO-scholen in de regio Stad.
1. Uiterlijk 15 oktober hebben scholen de procedures rondom aanmelding op de site staan.
Daarin staat o.a. vermeld wat de maximumcapaciteit is en hoe er in voorkomend geval wordt
omgegaan met loten.
2. In het aanmeldformulier van de VO-school geeft de ouder naar waarheid de 1ste en 2de
voorkeur aan.
3. Scholen formuleren hun eigen voorrangsregeling m.b.t. de loting (voorbeelden hiervan zijn
broertje/zusje, school van herkomst/ kinderen van personeel). Loten is een integraal
onderdeel van het toelatingsbeleid van de school.
4. De scholen behandelen uitsluitend de aanmeldingen met een enkele 1e of 2e keuze.
NB: De leerling loot mee met het aanmeldformulier, dus ook als de relevante informatie van
de PO school nog niet is ontvangen 2.
5. Loten geschiedt indien nodig getrapt met 1e keuzes en 2e keuzes apart.
6. De scholen investeren tijdig in vooronderzoek bij de aangemelde leerlingen. Het
vooronderzoek (middels een aangeleverd overdrachtsdossier via OSO dan wel via ‘warme
overdracht’) leidt tot een screening toelaatbaarheid 3.
7. Indien voor de loting duidelijk is dat de leerling op grond van het vooronderzoek niet
toelaatbaar is tot de onderwijssoort waarvoor de aanmelding is gedaan, dan doet de leerling
niet mee in de loting. De school neemt hierover contact op met de ouders. Zij kunnen dan nog
tijdig de leerling aanmelden bij een andere school of voor een andere onderwijssoort binnen
dezelfde school.
8. Op 24 maart 2022 wordt er geloot. De loting vindt plaats door een notaris. De scholen zijn vrij
in hun keuze van een notaris. Alle scholen, ieder voor zich, publiceren de uitslag van de loting
op de site van de school op 24 maart tussen 16.00 en 18.00 uur! (Niet eerder en niet later). Er
wordt niet eerder met ouders hierover gecommuniceerd. De wijze van publiceren: in- en
uitgelote leerlingen met lotingsnummers, zonder namen.
9. Indien leerlingen zijn uitgeloot, dan wordt de leerling door de ouder aangemeld bij een andere
school of dezelfde school maar dan een andere onderwijssoort. Voorwaarde is dat er plaatsen
beschikbaar zijn.
10. Scholen die loten stellen een wachtlijst op. Die lijst vervalt op 1 augustus in datzelfde jaar.
11. De tweede uiterlijke datum van aanmelding voor het geval de leerling wordt uitgeloot is 5 april
2022. VO-scholen hanteren geen volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen tot
en met 5 april. Met deze groep wordt – indien nodig – op 12 april geloot. Leerlingen die
dan opnieuw worden uitgeloot worden door de laatste school ondersteund bij het vinden
van een andere passende plek.

Indien uit de relevante informatie van de basisschool blijkt dat de leerling niet aan de eisen voldoet, dan kan de leerling alsnog
niet worden toegelaten.

2

Indien er voorafgaande aan de loting geen vooronderzoek bij de leerling heeft plaatsgevonden, bestaat het risico voor de
leerling dat de leerling niet toelaatbaar is op grond van de criteria. De leerling is dan aangewezen op een nieuwe aanmelding bij
een andere school of aanmelding bij dezelfde school maar dan voor een andere onderwijssoort. Voorwaarde is dat er plaatsen
beschikbaar zijn
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12. Er wordt op 23 maart, vlak voor de loting, een lijst beschikbaar gesteld van scholen die nog
vrije plaatsen hebben. Dit houden we binnen het SWV VO centraal bij. De beschikbare
plaatsen in de verschillende onderwijssoorten worden uiterlijk 22 maart aangeleverd bij het
SWV VO Groningen Stad. De scholen in de regio Stad worden hiertoe in de week
voorafgaand aan 23 maart op bevraagd.
13. Ouders kunnen hun kind nog aanmelden bij die scholen. De school waar de leerling wordt
uitgeloot biedt de ouder ondersteuning aan voor het aanmelden bij een andere school. We
gaan hierin een stap verder dan dat wat op basis van verplichting vanuit de wetgeving van de
scholen mag worden verwacht.
14. Indien de leerling niet volgens 1ste keuze wordt geplaatst, verwijst de uitlotende school naar
de school van 2de keus. Het PO dient opnieuw het overdrachtsdossier voor de nieuwe VOschool gereed te zetten in OSO 4. Dit kan door het brinnummer 5 van de nieuwe VO-school toe
te voegen.

Technisch gezien is het (nog) niet mogelijk een dossier van VO naar VO via OSO over te dragen als er geen schoolloopbaan
van de leerling beschikbaar is op de VO-school.
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Een actuele lijst van brin-nummers is te vinden op: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/

