
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Lotingsprocedure brugklas Augustinianum 2019-2020                                                                                               - 1 - 

LOTINGSPROCEDURE BRUGKLAS 2019-2020 
 
Aanleiding 
Het Augustinianum heeft de laatste jaren te maken met een toenemende 
belangstelling:  steeds meer leerlingen uit groep 8 weten de weg te vinden naar onze school. 
Kwalitatief hoogwaardig en modern onderwijs in een kleinschalige en sfeervolle omgeving 
zijn de doorslaggevende factoren in het keuzeproces van ouders en leerlingen. Zij waarderen 
hiermee onze visie op onderwijs en begeleiding. Daar zijn we uiteraard enorm trots op. 
 
Het Augustinianum wil in de toekomst een kleinschalige school blijven. Niet alleen omdat 
ons nieuwe gebouw gemaakt is voor zo’n 1.050 leerlingen, maar vooral ook omdat de 
kleinschaligheid een van de sterke punten van onze school is. We willen elkaar blijven 
kennen en kiezen daarom heel bewust voor het vooralsnog beperken van de instroom.  
 
Dit zal gebeuren door middel van onderstaande lotingsprocedure.  
 
De procedure verloopt als volgt:  
1. Voor het schooljaar 2019-2020 worden in de brugklas maximaal 180 leerlingen geplaatst, 

verdeeld over de afdelingen havo 1, havo/vwo 1 en gymnasium 1. Zijn er meer dan 180 
aanmeldingen, dan wordt er geloot.  

2. We streven ernaar om maximaal één havo-brugklas, drie havo/vwo-brugklassen en drie 
gymnasiumbrugklassen te formeren.  

3. Aangemelde leerlingen die al een (half)broer/(half)zus op het Augustinianum hebben, 
worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Mocht een collega 
werkzaam op het Augustinianum zijn/haar kind aanmelden, dan wordt het kind ook 
direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Leerlingen met extra 
ondersteuningsbehoefte kunnen zich inschrijven in de periode van vooraanmelding (4 
t/m 8 februari 2019). Zij worden niet direct toegelaten tot de reguliere 
toelatingsprocedure, maar loten mee wanneer dat nodig blijkt te zijn. 

4. Er wordt door een notaris geloot onder leerlingen die het Augustinianum als eerste 
keuze hebben opgegeven. Van deze leerlingen ontvangt het Augustinianum het originele 
adviesformulier van de basisschool. De notaris zal tevens de volgorde van de reservelijst 
door loting vaststellen. 

5. Indien een meerling zich aanmeldt, kunnen zij kiezen om óf apart te loten óf als één 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 
broers/zussen die beiden in groep 8 zitten, maar geen meerling zijn.  

6. Na de aanmeldingen op 11 en 12 maart 2019 wordt het totaal aantal aanmeldingen 
geteld. Via de website van de school worden ouders op de hoogte gesteld van het aantal 
aanmeldingen, het aantal aanmeldingen per schoolsoort en of er wel/niet geloot moet 
worden.  

7. De loting wordt verricht door de notaris op woensdag 13 maart 2019. 

8. De uitslag van de loting zal op woensdag 13 maart 2019 voor 13.00 uur bekendgemaakt 
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 
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de wachtlijst staan, moeten daarom uiterlijk donderdag 14 maart 2019 om 15.00 
uur aangeven of zij gebruik maken van de plaats of van de plaats op de wachtlijst door 
het beantwoorden van de e-mail die zij van ons ontvangen hebben. Van kinderen wiens 
ouders/verzorgers voor dit tijdstip geen antwoord hebben gestuurd, komt een 
gereserveerde plaats automatisch te vervallen. 

9. Als een geplaatste leerling zich terugtrekt, neemt onze administratie in de volgorde van 
de reservelijst contact op met de leerlingen van de reservelijst. 

10. Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure zoals die in Eindhoven is 
afgesproken.  

11. Wanneer een ingelote leerling in de reguliere toelatingsprocedure alsnog wordt 
afgewezen, wordt de vrijgekomen plaats aangeboden aan de eerste leerling op de 
wachtlijst.  

12. De school behoudt zich het recht voor 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. 

 
 

 

 

 


