
Lotingsprocedure Dominicus College 

 

Vooraf. 

• Alle aanmeldingsformulieren worden bij binnenkomst gecontroleerd. Formulieren die 

niet kloppen worden met ouders en/of leerkracht groep 8 in orde gemaakt. 

Aanmeldingen van leerlingen die niet mogelijk zijn worden apart gelegd en daarvan 

worden de ouders en basisschool op de hoogte gesteld. 

• De loting vindt plaats onder de goedgekeurde aanmeldingen die uiterlijk op de 

sluitingsdatum zijn binnengekomen. IJkpunten voor tijdigheid zijn de postbezorging 

op de sluitingsdatum en de inhoud van de brievenbus om 07.45u op de ochtend na 

de sluitingsdatum.  

• De voorzitter van de ouderraad, de voorzitter van de MR, een afdelingsleider en de 

rector vormen de lotingscommissie. Zij monitoren de lotingsprocedure en zorgen voor 

een correcte uitvoering van de loting. 

• Van loting zijn uitgesloten:  

- broertjes en zusjes van leerlingen van de school  

- kinderen van personeel van de school  

 

Voorbereiding.  

• Alle goedgekeurde aanmeldingsformulieren worden ingedeeld in de volgende 

categorieën:  

- vwo (met een tweedeling gymnasium/atheneum o.b.v. wensen van ouders)  

- h/v 

- havo  

• Bij deze indeling wordt uitgegaan van het advies van de basisschool, aangevuld met 

de wensen van de ouders voor de tweedeling Gymnasium/Atheneum.  

De school kan bij deze indeling nog advies opvragen bij de basisschool.  

• Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de verdeling over bovenstaande drie 

categorieën, wordt voorafgaand aan de loting vastgesteld hoeveel plaatsen er zijn op 

het havo, h/v, vwo (ath/gym). 

• Alle aanmeldingsformulieren krijgen een specifiek nummer.  

 

Uitvoering.  

• De uitvoering vindt plaats in aanwezigheid van de voltallige lotingscommissie.  

• De nummers van de aanmeldingsformulieren van de te loten categorie worden 

genoteerd op lotingsbriefjes en per categorie in dozen verdeeld.  

• Een van de leden van de lotingscommissie trekt vervolgens de lotingsbriefjes uit de 

doos. Dit zijn de lotingsbriefjes van de leerlingen die niet geplaatst worden.  

 

Nazorg. 

• De leerlingen die zijn uitgeloot worden telefonisch op de hoogte gesteld door de 

afdelingsleider. De school informeert de ouders dat zij een brief met nadere 

informatie zullen ontvangen met daarin de stappen die zij moeten ondernemen om 

hun kind op een andere school aan te melden.  

• Vervolgens stuurt de school aan de ouders en de PO-school een door het CSLO 

opgestelde brief waarin schriftelijk wordt bevestigd dat de leerling is uitgeloot. In de 

brief wordt tevens aangegeven:  

- op welke scholen er nog wel plaats is  

- op welke manier leerlingen in de gelegenheid worden gesteld om de extra 

open dag te bezoeken van de scholen die nog plaatsen vrij hebben  

- op welke manier leerlingen zich daar kunnen aanmelden.  


