LOTINGSPROCEDURE BRUGKLAS 2022-2023
Aanleiding
Nuenens College heeft de laatste jaren te maken met een toenemende belangstelling: veel
leerlingen uit groep 8 weten de weg te vinden naar onze school. Het nieuwe gebouw, de routes in
de onderbouw en het positieve pedagogische klimaat worden gewaardeerd. Daar zijn we trots op.
Omdat ons nieuwe gebouw is gemaakt voor maximaal 700 leerlingen zullen we de instroom
helaas moeten beperken. Dit zal gebeuren door middel van onderstaande lotingsprocedure.
De procedure gaat als volgt:
1. Voor het schooljaar 2022-2023 worden in de brugklas maximaal 160 leerlingen geplaatst,
verdeeld over de afdelingen basis, kader en vmbo-t. Zijn er meer dan 160 aanmeldingen, dan
wordt er geloot.
2. Nuenens College streeft naar een verdeling over de onderwijssoorten zoals we die al jaren
kennen. Dat betekent dat er 30 plaatsen beschikbaar zijn voor leerlingen met het
basisschooladvies basis, 80 plaatsen voor leerlingen met een basisschooladvies kader en 50
plaatsen voor leerlingen met een basisschooladvies mavo (GTL). Melden zich minder kinderen
aan voor een onderwijssoort dan het beschikbare aantal plaatsen, dan kunnen meer kinderen
instromen in een andere onderwijssoort.
3. Leerlingen melden zich aan voor een route in de onderbouw. De aanmeldingen worden zo
verdeeld, dat alle 4 de routes (Kunst - 3 klassen, Sport – 3 klassen, Groen – 1 klas en Ontdek 1
klas) gevuld worden. Als er te veel leerlingen voor een bepaalde route aanmelden, krijgen zij
de keuze om over te stappen naar een andere route om alsnog ingeschreven te worden.
Wanneer de leerling niet wil overstappen, kan hij/zij niet geplaatst worden.
4. Leerlingen die wonen in de gemeente Nuenen worden uitgesloten van loting en hebben direct
toegang tot de reguliere toelatingsprocedure.
5. Aangemelde kinderen die op het moment van loting een (half)broer/(half)zus op NC hebben
worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Met het oog op de broer/zusregeling hanteren wij in het geval van samengestelde gezinnen het uitgangspunt dat kinderen
op het moment van aanmelden ingeschreven staan op hetzelfde adres blijkens de
gemeentelijke basisadministratie.
6. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte melden zich op dezelfde data aan als andere
leerlingen. De vroege aanmelding is komen te vervallen. Het is mogelijk om een oriënterend
gesprek te plannen als er twijfels zijn of school tegemoet kan komen aan de
ondersteuningsbehoefte. Contactgegevens en data hiervoor staan op onze website.
7. Er wordt door een notaris geloot onder leerlingen die Nuenens College als eerste keuze
hebben opgegeven. Van deze leerlingen ontvangt Nuenens College het originele
adviesformulier van de basisschool. De notaris zal tevens de volgorde van de reservelijst door
loting vaststellen.
8. Indien een meerling zich aanmeldt, kunnen zij kiezen om óf apart te loten óf samen te loten.
In dat laatste geval hebben zij samen één lot en zijn ze allen uitgeloot of ingeloot. Indien er
sprake is van verschillende niveaus mogen de leerlingen op het moment van inschrijven

kiezen bij welk niveau ze mee loten. Deze werkwijze geldt ook voor (half)broers/(half)zussen
die beiden in groep 8 zitten, maar geen meerling zijn.
9. Na de aanmeldingen op maandag 7 en dinsdag 8 maart 2022 wordt het totaal aantal
aanmeldingen per schoolsoort en per route geteld en vastgesteld of er wel/niet geloot moet
worden.
10. De eventuele loting wordt verricht door de notaris op woensdag 9 maart 2022. De uitslag van
de loting zal op woensdag 9 maart 2022 voor 14.00 uur bekend gemaakt worden per e-mail.
Om te voorkomen dat er plaatsen worden vrijgehouden voor leerlingen die toch voor een
andere school kiezen, moeten ouders/verzorgers binnen één dag hun keuze bevestigen.
Ouders/verzorgers van leerlingen die ingeloot zijn of op de reservelijst staan, moeten
daarom uiterlijk donderdag 10 maart 2022 om 15.00 uur aangeven of zij gebruik maken van
de plaats of van de plaats op de reservelijst door het beantwoorden van de mail die zij van
ons ontvangen hebben. Van kinderen van wie de ouders/verzorgers vóór deze tijd geen
antwoord hebben gestuurd, komt een gereserveerde plaats automatisch te vervallen. Ook
ouders/verzorgers van leerlingen waar een familierelatie mee is (broer/zus/) dienen hun
plaats te bevestigen.
11. Aan scholen in de regio wordt gevraagd een aantal plaatsen open te houden voor leerlingen
die uitgeloot worden voor Nuenens College en ieder geval woensdag 10 maart ruimte te
bieden voor aanmelding.
12. Als een geplaatste leerling zich terugtrekt, neemt onze administratie in de volgorde van de
reservelijst contact op met de leerlingen van de reservelijst.
13. Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure zoals die in het
samenwerkingsverband is afgesproken.
14. Leerlingen die zijn toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure kunnen afgewezen worden
als de school niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
15. Wanneer een ingelote leerling in de reguliere toelatingsprocedure alsnog wordt afgewezen,
wordt de vrijgekomen plaats aangeboden aan de eerste leerling op de reservelijst.
16. De school behoudt zich het recht om in bijzondere gevallen (op sociaal/medische gronden) af
te wijken van de hierboven beschreven procedure. De toelatingscommissie geeft hierin een
advies aan de rector, waarop deze beslist over plaatsing.
17. Daar waar de lotingsprocedure niet in voorziet zal de notaris een beslissing nemen over de te
nemen stappen.
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