
   
 
 
 
 
 
 
 
Lotingsprocedure Karel de Grote College 
Toelating  tot de brugklassen (7e klassen) voor het schooljaar 2020 - 2021 van het Karel de Grote College. 
 
Inleiding 
De laatste jaren mag onze school zich verheugen in een grote belangstelling van ouders en leerlingen. 
Daarom houden we er rekening mee dat we voor het komende schooljaar niet alle leerlingen kunnen plaatsen 
die zich aanmelden. Dit is ook het gevolg van ons uitgangspunt dat het leerlingenaantal op onze school niet 
onbeperkt moet toenemen. Daarnaast laat de capaciteit van het schoolgebouw een verdere groei niet toe. 
Bovendien is de kleinschaligheid van onze school één van de charmes.  
Wij kunnen 5 reguliere – en heterogene – brugklassen van maximaal 30 leerlingen per klas opvangen. En 
daarnaast  is er één brugklas van onze afdeling mavo Kunst & Ambacht, waarin wij maximaal 20 leerlingen 
kunnen plaatsen. Zo zullen wij het door onszelf gewenste maximum van ongeveer 800 leerlingen niet 
overschrijden. In totaal kunnen wij komend schooljaar maximaal 170 leerlingen plaatsen. Voor het schooljaar 
2020 - 2021 zal er dus bij overaanmelding een loting moeten plaatvinden. Hieronder de voorwaarden en de 
precieze procedure. 
 
Aanmelden en inschrijven 
Alle leerlingen uit de regio die onderwijs willen volgen op het Karel de Grote College, moeten ons 
Schooleigen Aanmeldingsformulier invullen. Nijmeegse leerlingen leveren bovendien het 
Aanmeldingsformulier Brugklas 2020 – 2021 Voortgezet Onderwijs Nijmegen e.o. in (uitgereikt door de 
basisscholen in Nijmegen). Ons Schooleigen Aanmeldingsformulier kan worden verkregen en ingevuld (liefst 
digitaal) op de open dag in de mediatheek. Maar het kan ook thuis worden ingevuld en daarna worden 
afgegeven of verzonden naar de administratie van de school. Het schooleigen aanmeldingsformulier kan 
worden gedownload van onze website. 
- Start inschrijving: woensdag 12 februari 2020. 
- Sluiting inschrijving: vrijdag 28 februari 2020. 
 
Loting 
Het komend schooljaar is er dus plaats voor maximaal 170 nieuwe brugklasleerlingen. Wanneer het aantal 
aanmeldingen deze 170 overschrijdt, wordt er na de sluiting van de aanmeldingstermijn een loting gehouden, 
waarbij het beschikbare aantal plaatsen verloot wordt onder de aangemelde leerlingen. Daarbij gelden de 
volgende voorwaarden en regelingen.  
- Het Karel de Grote College mag uitsluitend leerlingen plaatsen met het advies mavo (vmbo-t), havo en 

vwo, ondersteund door het (CITO-)leerlingvolgsysteem. 
- Leerlingen afkomstig van een vrijeschool voor basisonderwijs hebben voorrang, op grond van de 

doorlopende leerlijn van het onderwijs en op grond van in het verleden gemaakte afspraken hierover met 
de betreffende basisscholen voor vrijeschoolonderwijs. 

- Broers en zussen van leerlingen die op het Karel de Grote College onderwijs volg(d)en worden met 
voorrang geplaatst, evenals kinderen van medewerkers van het Karel de Grote College. 

 



Procedure en tijdpad 
Leerlingen kunnen worden aangemeld van 12 februari t/m 28 februari door het ingevulde 
Aanmeldingsformulier in te leveren / op te sturen. Daarna treedt de volgende procedure in werking.  
 
Maandag 2 maart 2020 
 
- Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Indien er meer dan 160 leerlingen zijn aangemeld volgt er 

een loting. 
- Voorafgaand aan de loting wordt het aantal leerlingen vastgesteld dat met voorrang wordt geplaatst (zie 

boven). Onder de dan resterende aangemelde leerlingen wordt geloot. 
 

Woensdag 4 maart 2020 
 
- Loting (zie procedure loting). Ouders van uitgelote leerlingen worden telefonisch op de hoogte gebracht.   

 
Vrijdag 6 maart 2020 
 
- Ouders van uitgelote leerlingen ontvangen schriftelijk bericht en kunnen contact opnemen met scholen 

waar nog wel plaats is. Er wordt geen extra open dagdeel georganiseerd.  
- Ouders van ingelote leerlingen ontvangen schriftelijk bericht. Wij gaan er van uit dat aangemelde 

leerlingen ook daadwerkelijk gebruik zullen maken van deze plaats. Mocht u onverhoopt géén gebruik 
maken van deze plaats dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. 
 

Procedure loting 
Indien er een loting plaatsvindt zal deze op de volgende wijze uitgevoerd worden. 
- Allereerst wordt aan de hand van de instroomadviezen per beoogd leertraject (mavo, havo, vwo) 

vastgesteld of er geloot moet worden en zo ja, voor welk(e) beoogd(e) leertraject(en). 
- We loten in vier cohorten. Cohort 1: mavo Kunst & Ambacht. Cohort 2: mavo en mavo / havo. Cohort 

3: havo en havo / vwo. Cohort 4: vwo. Eventuele onderaanmelding in cohort 2, 3, of 4 betekent dat er 
in (een van) deze cohorten evenzoveel leerlingen extra geplaatst kunnen worden als er in het cohort met 
overaanmelding te veel zijn. 

- De lijst met namen van leerlingen waaronder geloot wordt, wordt vastgesteld. 
- Elke leerling op die lijst heeft een nummer. 
- Met behulp van de grafische rekenmachine wordt er een toevalsgetal gegenereerd. Dit is een getal van 1 

tot en met het totaal aantal leerlingen op de lijst. 
- Het toevalsgetal wordt gekoppeld aan het nummer van de leerling op de lijst. Deze leerling wordt 

uitgeloot. 
- Als een toevalsgetal al is geweest dan wordt er geen actie ondernomen en wordt het volgende getal 

opgevraagd. 
- Gedurende de loting wordt per cohort bijgehouden of het aantal uit te loten leerlingen is bereikt. 

Wanneer dit het geval is zijn vanaf dat moment de resterende leerlingen uit het betreffende cohort 
ingeloot. 

De loting wordt uitgevoerd door de rector van de school, of diens plaatsvervanger. Verder zijn daarbij 
aanwezig een lid van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad, de conrector (bij ontstentenis de 
teamleider middenbouw) en de leden van de aannamecommissie. 
 
Tot slot 
Deze procedure is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld en is in overeenstemming met de procedure 
voor de overgangsactiviteiten tussen primair en voortgezet onderwijs, zoals vastgesteld door het bestuurlijk 
platform PO-VO in Nijmegen. Voor vragen of opmerkingen over deze procedure kunt u contact opnemen 
met mw. F. Schouten, instroomcoördinator Karel de Grote College per e-mail: f.schouten@kgcnijmegen.nl  


