Procedure aanmelding en inschrijving voor schooljaar 2019-2020 Corlaer College Nijkerk
Inleiding
De Amersfoortse schoolbesturen hebben met elkaar afgesproken om niet meer leerlingen
toe te laten dan waarvoor er ruimte in de school is. Dit kan omdat er voor alle leerlingen
vanuit het basisonderwijs voldoende plaats is op de middelbare scholen en het betekent ook
dat er geen middelbare school zal zijn die lokalen moet gaan bijbouwen omdat er teveel
leerlingen worden aangemeld.
Op het Corlaer College is de situatie als volgt: wij verwachten dat alle leerlingen die zich
aanmelden kunnen worden geplaatst, wij hebben namelijk ruimte voor leerlingen in 22
brugklassen. In de voorbije jaren hebben wij altijd onze leerlingen kunnen plaatsen in 20
brugklassen. Omdat wij formeel rekening moeten houden met een onwaarschijnlijke
situatie, hebben wij een lotingsprocedure vastgesteld; die procedure ziet er als volgt uit.
Uitgangspunt plaatsing
Voor het schooljaar 2019-2020 hebben wij ruimte voor 22 brugklassen.
Indien er meer leerlingen worden aangemeld dan wij kunnen plaatsen in de 22 brugklassen,
dan vindt loting plaats.
Het Corlaer College biedt onderwijs op de volgende niveau’s:
● Basisberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO)
● Kaderberoepsgerichte leerweg (eventueel met LWOO)
● Theoretische leerweg
● Havo
● Atheneum
Binnen het schoolondersteuningsplan (SOP) wordt aangegeven welke extra zorg wij kunnen
bieden. Op basis van het SOP kan blijken dat niet tot plaatsing overgegaan wordt. Dit staat
los van de lotingsprocedure.
Uitgangspunten voor een eventuele loting
1. Broertjes en zusjes van (oud-)leerlingen1 worden buiten de loting gehouden.
2. Kinderen van collega’s die in dienst zijn van de Meerwegen scholengroep worden
buiten de loting gehouden.
3. Kinderen die wonen in de gemeente Nijkerk worden buiten de loting gehouden.
Procedure aanmelding
Uiterlijk 15 maart 2018 moet het onderwijskundig rapport en het inschrijfformulier zijn
ontvangen door het Corlaer College. Dit verloopt zoals te doen gebruikelijk via de
basisschool. De volgorde waarin het inschrijfformulier en het onderwijskundig rapport
worden ontvangen speelt geen rol bij de toewijzing van plaatsen.
De richtlijnen voor toelating zijn Amersfoort eo breed afgesproken en vastgelegd op de
website www.vanbasisnaarbrug.nl en worden door ons gehanteerd.
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Wij hanteren daarbij een maximale termijn van 7 jaar na het behalen van het diploma van het broertje/zusje.

Werkwijze
Het Corlaer College zal vanaf 15 maart 2019 bij de plaatsing alleen werken met de lijst van
aangemelde leerlingen. Als er niet meer leerlingen worden aangemeld dan in 22 brugklassen
kunnen worden geplaatst (zie hierboven) dan worden alle leerlingen die voldoen aan de
algemene voorwaarden voor toelating ingeschreven op het Corlaer College. Indien er meer
aanmeldingen zijn, zal op 22 maart 2019 door notariskantoor De VriesVellenga Leenknegt
Notarissen, te Amersfoort d.m.v. loting bepaald worden welke leerlingen worden
ingeschreven op het Corlaer College.
Wij realiseren ons dat deze maatregel enige onzekerheid kan veroorzaken bij leerlingen en
ouders, maar wij benadrukken dat wij niet verwachten dat er sprake zal zijn van de
noodzaak tot loting. Tevens willen wij nogmaals benadrukken dat alle middelbare scholen in
Amersfoort dit jaar een gemaximeerd aantal leerlingen zal toelaten en dat juist vanuit die
gedachte er geen problemen met aanmelding zal ontstaan.
Procedure, inschrijving en bericht zoals onderschreven door alle VO-scholen
● 1 februari: alle VO-scholen hebben de lotingsprocedure op hun website staan
● 15 maart: aanmeldingen vanuit PO bij alle VO-scholen
● 18 maart: OSO is op orde en alle VO-scholen hebben zicht op de (eerste)
aanmeldingen
● 19 maart: ruimte voor de VO-scholen om te bepalen hoe de aantallen leerlingen
geplaatst kunnen worden
● 20 maart: alle VO-scholen maken hun aantallen aangemelde leerlingen bekend,
inclusief de mededeling of er wel of niet moet worden geloot; tevens wordt
aangegeven hoeveel plaats er nog is voor leerlingen; dat bericht gaat naar besturen
● 21 maart: VO-kamer maakt aan alle VO-scholen bekend waar geloot moet worden en
op welke VO-scholen nog ruimte is voor plaatsing; dat bericht komt ook op de
gezamenlijke (BAVO) website op elke de websites van alle VO-scholen
● 22 maart: loting op de VO-scholen met teveel aangemelde leerlingen, conform
vastgestelde procedure
● 25 maart: bericht naar ouders van uitgelote leerlingen vanuit VO-scholen waar geloot
is met mededeling van uitloting, met de mededeling op welke VO-scholen nog wel
ruimte is en met de mededeling dat aanmelding tot en met 28 maart mogelijk is
● 29 maart: definitieve aanmelding staat vast.
NB. Deze data zijn voor alle Amersfoortse scholen hetzelfde!

