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Protocol met betrekking tot procedure centrale loting op 17 maart 2020
10 februari 2020

Vooraf.
Op basis van het door de schoolbesturen vastgestelde draaiboek voor de uitvoering, regeling aanmelding
en inschrijving brugklassen VO treft u hierbij aan het protocol met betrekking tot de procedure voor de
eventuele loting per school (eerste keuze) op 16 maart 2019 en het Centraal Matchingsoverleg op dinsdag 17 maart 2020 op het kantoor van Dunamare Onderwijsgroep.
N.B.

Van belang is dat er (los van de keus voor gymnasium) vijf "gewenste schooltypen" zullen zijn, te
weten: VWO, HAVO/VWO, HAVO, MAVO/HAVO en MAVO. Bij de Centrale Bijeenkomst zal ook
in deze volgorde worden geplaatst/geloot.
Verder, als er voor de eerste ronde door een leerling wordt ingeschreven voor het gymnasium
en de desbetreffende leerling wordt uitgeloot bij de school van de eerste keuze, zal deze leerling voor de tweede of verdere keuze moeten aangeven of de leerling voor de tweede keuze een
"gymnasiuminschrijving" wil doen.
Zo ja, dan volgt voordat de VWO-plaatsing voor de tweede ronde start, eerst nog een eventuele
gymnasiumplaatsing voor die ronde.
Zo nee, dan wordt ervan uitgegaan dat deze leerling vanaf de tweede ronde kiest voor VWO.

Definities:
Als ik hierna het woord "aanmeldingsformulier" noem, bedoel ik hiermee het voorblad van het toelatingsrapport basisschool, waarop de vijf schoolkeuzen of twee schoolkeuzen (ingeval van VMBO Leerwegen) per leerling vermeld staan.
Hierna gebruik ik de term "voorkeursschool" voor de school "die op 1 van het aanmeldingsformulier"
staat, omdat deze school de verantwoording heeft van de communicatie naar de uiteindelijk via ronden
2 tot en met 5 geplaatste/ingelote leerlingen en hun ouders.
De "ontvangende school" is de school die op het aanmeldingsformulier voor de ronden twee en volgende als "gewenst" is opgegeven.
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De eventuele loting op 16 maart 2020 op de voorkeursschool zelf (A) en (de voorbereiding op) de centrale plaatsing/loting op 17 maart 2020 (B).
A. De eerste loting op de voorkeursscholen zelf op 16 maart 2020 (de nummers 1 van het aanmeldingsformulier) en de voorbereiding voor 17 maart 2020.
Indien van toepassing organiseren scholen zelf de eerste loting op maandag 16 maart a.s. De school
geeft elke leerling voorafgaande aan de loting van die dag een uniek en opvolgend "lotingsnummer"
met daarvoor de aanduiding welke voorkeursschool het betreft (bijvoorbeeld: ECL "vanaf" 001 of:
Sancta "vanaf" 001). Hierdoor is controle op de plaatsing van alle aangemelde leerlingen goed mogelijk.
De uitgelote leerlingen vallen vervolgens onder dit protocol, met andere woorden zij worden op 17
maart a.s. "in het grote overleg" in lotingsronden meegenomen. Op basis van dit protocol dient aan
de volgende voorwaarden ter voorbereiding van de centrale loting op 17 maart a.s. te worden voldaan:
1. Elke voorkeursschool maakt vijf kopieën (op blanco papier, dus geen kleurtjes (want anders is
aan de kleur te zien welke school het betreft en kan de notaris niet goed loten, tenzij met blinddoek voor) van het voorblad van het aanmeldingsformulier, voorzien van de schoolaanduiding en
een uniek nummer, van alle leerlingen die opnieuw moeten loten ná 16 maart a.s. (1e keus is dus
niet gelukt) en neemt deze (mét het originele aanmeldingsformulier) naar de bijeenkomst op 17
maart a.s. mee. Omdat het de aanmeldingsformulieren betreft van uitgelote leerlingen zullen
deze unieke nummers niet meer opvolgend (hoeven te) zijn. Eén kopie van het aanmeldingsformulier houdt de voorkeursschool zelf (om de leerling op 17 maart a.s. de rest van de dag te kunnen blijven volgen en omdat de voorkeursschool de verantwoordelijkheid heeft de ouders/leerling op de hoogte te stellen van de definitieve plaatsing), de vier resterende kopieën
worden door de notaris gebruikt bij de plaatsing/trekking voor de volgende ronden.
2. Elke school neemt in drievoud een lijst mee van de op maandag 16 maart a.s. uitgelote leerlingen, mét vermelding van de naam van de voorkeursschool en met het unieke nummer, de
voornaam/achternaam van het kind en het gewenste schooltype. Eén exemplaar houdt de voorkeursschool zelf (om zelf mee te kunnen schrijven) twee andere exemplaren worden gegeven
aan de twee administratief ondersteuners van Irene Out en John van Veen (in hun hoedanigheid
van onafhankelijk dagvoorzitters) zodat die ondersteuners ook "mee kunnen schrijven".
3. Elke school bundelt de kopie van de aanmeldingsformulieren, voorafgaande aan die tweede en
volgende ronde, alvast naar voorkeur "per tweede/derde/vierde/vijfde
ronde van die gewenste school/dat schooltype". Zijn er dus twintig leerlingen van een voorkeursschool voor de HAVO uitgeloot op maandag, dan moeten deze leerlingen op dinsdag nog
geplaatst worden. Elke voorkeursschool heeft dan bij de loting voor het schooltype HAVO in de
tweede ronde precies het aantal bundeltjes klaarliggen met de kopie aanmeldingsformulieren

2

van alle uitgelote leerlingen die voor één specifieke ontvangende school in die tweede ronde gekozen hebben. Dan hoeft dat niet meer tijdens de centrale loting te worden uitgezocht/klaargelegd. Zo moet dat voor elke ronde, per ontvangende school voor die ronde én dat
schooltype.
4.

Om het u mogelijk wat makkelijker te maken… Vorige keren hebben sommige schoolbesturen
gebruik gemaakt van een Excelbestand waarin voor elke leerling voor wie nog in een tweede of
latere ronde een plaatsing of loting moet volgen, precies staat welke leerling voor welke richting
naar welke school zou willen voor een volgende ronde. Dan is de hele procedure voor de eigen
school (waar de leerling in de eerste ronde is uitgeloot) in één oogopslag te volgen, per leerling.
Een kopie van dit Excelbestand wordt u door de Voorbereidingsgroep via de e-mail toegezonden. Het is geheel aan u of u daarvan gebruik wilt maken.

B. Procedure centrale loting/plaatsing op 17 maart 2020
1. Algemeen
Op 17 maart a.s. vindt de centrale loting/plaatsing van de uitgelote leerlingen plaats. Vóór aanvang is duidelijk hoeveel leerlingen elk van de betrokken scholen nog kan plaatsen omdat elke
school uiterlijk 10 maart a.s. (10.00 uur) aan Irene Out (i.out@haarlem.nl) schriftelijk moet hebben doorgegeven hoeveel brugklasleerlingen “per afdeling/schooltype” zich hebben aangemeld
en hoeveel leerlingen "per afdeling/schooltype" nog kunnen worden geplaatst. In het afstemmingsoverleg van 13 maart a.s. (Mendelcollege 09.00 uur) wordt geïnventariseerd op welke
scholen in de eerste ronde moet worden geloot en voor hoeveel leerlingen "per afdeling/schooltype" nog een plaats moet worden gevonden op 17 maart a.s.
De scholen die nét buiten het aanmeldingsgebied liggen (Vellesan, Ichtus e.a.) hebben geen
"stop", dus alle leerlingen die daarnaartoe willen als tweede (of vervolg) keus, kunnen daar
meteen terecht. Voor hen eindigt dan op dat moment de procedure.
Scholen die buiten het wervingsgebied liggen (zoals bijvoorbeeld Fioretticollege) vallen niet onder de regeling "aanmelding/inschrijving brugklas VO in de regio Haarlem". Indien een leerling
dus als 2e of vervolgkeuze (bijvoorbeeld) voor Fioretticollege zou kiezen doet deze leerling in de
plaatsing/loting(en) van 17 maart a.s. niet meer mee. De voorkeursschool informeert ouders/leerlingen hierover op woensdag 18 maart a.s. tussen 13.00 uur en 15.00 uur.
2. Plaatsing/loting tweede schoolkeuze
Elke school die nog plaats heeft voor leerlingen met een beoogd schooltype, geeft uiterlijk op
17 maart a.s. direct voorafgaande aan de eerste lotingsronde van die dag (in feite de loting voor
de tweede gewenste schoolkeuze) de bevestiging hoeveel plaatsen er nog "te vergeven" zijn.
Vervolgens wordt bekeken hoeveel leerlingen die voorkeur hebben voor die school én dat
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schooltype er in totaal zijn. Afhankelijk van de uitkomst is er automatisch plaatsing (geen numerus fixus voor die school en dat schooltype) of vindt er loting plaats voor die school en dat
schooltype. De notaris bepaalt in overleg met de dagvoorzitters (rekening houdende met de
school met de meeste ontvangende capaciteit) de volgorde van de plaatsing/lotingen per
school/schooltype om hierdoor zo goed mogelijk aan de voorkeur van de leerling te voldoen. De
volgorde zal worden: Gymnasium, VWO, HAVO/VWO, HAVO, MAVO/HAVO en tenslotte MAVO.
Loting vindt plaats door de notaris. Hij maakt daarvan later een notariële akte. Hij maakt bij de
loting gebruik van één grote doos waarin steeds één kopie aanmeldingsformulier van alle betrokken leerlingen (zie A.1.) wordt gedaan. Vervolgens worden uit de doos steeds zoveel kopie
aanmeldingsformulieren geselecteerd als er nog plaatsen op die gewenste school zijn. Afhankelijk van de vraag of er veel of weinig leerlingen in die ronde worden uitgeloot, zullen óf de ingelote óf de uitgelote leerlingen uit de doos worden gehaald. Na afloop van de trekking worden de
formulieren van de uitgelote leerlingen in een enveloppe gedaan en de school/het schooltype/trekkingsronde 2 daarop vermeld. De kopie aanmeldingsformulieren van de ingelote leerlingen worden gegeven aan de desbetreffende ontvangende school.
De leerlingen die niet mee konden doen aan deze tweede ronde (de school van hun keus had al
geen plek meer voor het beoogde schooltype) én de leerlingen die in deze tweede ronde meegedaan hebben en toch niet geplaatst zijn, gaan door naar de ronde "derde schoolkeuze".
3. Plaatsing/loting derde en volgende schoolkeuze
Opnieuw inventarisatie hoeveel plaatsen de bij deze loting betrokken (ontvangende) scholen
nog hebben voor het gewenste schooltype (zie ook boven). Inventariseren hoeveel leerlingen in
deze ronde geplaatst moeten worden en voor zover niet iedereen op basis van de derde keuze
geplaatst kan worden, opnieuw loten (zie boven) per school en schooltype. Enzovoorts voor de
vierde en vijfde schoolkeuze.
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STAPPENPLAN VOOR 17 maart 2020
(vanaf 09.30 uur op kantoor van Dunamare Onderwijsgroep)
1.

Welkom door de dagvoorzitters/notaris.

2.

Alle scholen (voorkeursscholen én de in de vervolgronden "ontvangende" scholen) zijn aanwezig en
vertegenwoordigd door een beslissingsbevoegd persoon. Check of dit het geval is. Een laatste check
of de maximale capaciteit per school en afdeling/schooltype klopt met de resultaten van het afstemmingsoverleg van 13 maart jl.

3.

Elke school overhandigt aan de ondersteuners van de dagvoorzitters twee exemplaren van de lijst
met de bij die voorkeursschool uitgelote (en dus nog te plaatsen) leerlingen.
(check door ondersteuners).

4.

Elke school geeft per schooltype aan hoeveel leerlingen er nog geplaatst kunnen worden (voor alle
ronden samen). Als er bij een school voor een bepaald schooltype geen plaats meer is voor extra
leerlingen (bijvoorbeeld omdat ze zelf de vorige dag al hebben moeten loten) wordt dit vastgesteld
en door de ondersteuners genotuleerd. De scholen die geen plaats meer hebben doen in deze vervolgronde niet meer als ontvangende scholen mee.

5.

Gestart wordt (per schooltype) met de school met de meeste plaatsingscapaciteit, zo vervolgens
verder. De volgorde per schooltype zal zijn: Gymnasium, VWO, HAVO/VWO, HAVO, MAVO/HAVO en
tenslotte MAVO.
(in het stappenplan ga ik niet uit van VMBO Leerwegen, dat wordt (voor zoveel nodig) op dezelfde
wijze, maar in minder stappen uitgewerkt).

6.

Alle leerlingen die als tweede keus een school hebben gekozen die op grond van 4. (slotzin) geen
plaats meer heeft, gaan automatisch naar ronde 3.

7.

Elke voorkeursschool geeft aan hoeveel van de in de eerste ronde uitgelote leerlingen naar de onder
5 bedoelde school (mét vrije plaatsen) willen. Ondersteuners tellen de genoemde aantallen bij elkaar op. Dagvoorzitters en notaris bekijken aan de hand van de aantallen of deze leerlingen direct
geplaatst kunnen worden op die school of dat er geloot moet worden.
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8.

Dan volgt:
- OF constatering dat alle leerlingen direct geplaatst konden worden op die school voor dat
schooltype
en
administratieve
verwerking
daarvan
door
ondersteuners/voorkeursschool/ontvangende school (aan de laatste school door overdracht van alle kopieën van de aanmeldingsformulieren/dossiers in die ronde);
- OF loting door de notaris. Alle voorkeursscholen met leerlingen die naar de onder 5 bedoelde
school willen, geven de kopie aanmeldingsformulieren van deze leerlingen (het stapeltje) aan de
notaris. Trekking en constatering welke leerlingen zijn ingeloot en welke leerlingen door de
voorkeursschool worden ingebracht in de derde plaatsing-/lotingsronde, met de administratieve
verwerking daarvan door ondersteuners/voorkeursschool/ontvangende school. De kopie aanmeldingsformulieren van de ingelote en uitgelote leerlingen "in die loting" en dus "per ronde"
worden door de notaris apart bewaard. Dat is ook de reden dat voor elke in de eerste ronde
uitgelote leerling zoveel extra kopieën van het aanmeldingsformulier moeten worden gemaakt. De voorkeursscholen krijgen een eenmaal bij de notaris ingeleverd kopieformulier niét
terug om te gebruiken bij een volgende lotingsronde.

9.

Dagvoorzitters/notaris kiezen nu voor de volgende school in de tweede ronde voor dat schooltype.

10. Herhaling van stappen 7, 8 en 9 en zo vervolgens voor elke school met dat schooltype, totdat alle
leerlingen geplaatst zijn op de school van tweede voorkeur voor zover die scholen nog plaats hadden
óf alsnog zijn uitgeloot óf niet geplaatst konden worden omdat de school al vol was. De laatste twee
groepen leerlingen gaan dan naar ronde 3.
11. Herhaling (per schooltype) voor de resterende schooltypen in de tweede ronde, zoals hiervoor beschreven.
12. Herhaling van stappen 5, 6, 7, 8 en 9 maar nu niet voor de tweede ronde maar voor de derde ronde.
13. En zo vervolgens voor de vierde ronde en de vijfde ronde.
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