Voorstel afspraken toelating en loting brugklasleerlingen Tilburg e.o.
Versie 22 september 2017, na verwerking terugkoppeling leden BRET
Op basis van de notitie van de Raad van Bestuur OMO d.d. 7 september 2017 maken de OMOscholen uit Tilburg en omgeving, te weten:
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 De Nieuwste School
 Mill Hill College
 Odulphuslyceum
 Sg Kwadrant
 Theresialyceum
de volgende afspraken over toelating en eventuele loting van aangemelde brugklasleerlingen.
Overwegingen (gebaseerd op de notitie van de Raad van Bestuur)
1. Ouders hebben keuzevrijheid om hun kind aan te melden voor meer scholen. OMO-scholen
in Tilburg e.o. bieden aan de ouders de mogelijkheid om een voorkeursvolgorde aan te geven
(eerste, tweede en derde keus) zodat ze zich slechts op één school hoeven aan te melden.
2. Scholen zijn binnen de wettelijke kaders vrij in het formuleren van hun aanname- en
toelatingsbeleid.
3. Toelatings- en lotingsprocedures moeten zodanig worden gereguleerd dat geen beperking
ontstaat in de keuzevrijheid.
4. De school van eerste voorkeur neemt de aanmelding als eerste in behandeling. Wanneer
deze een negatief toelatingsbesluit neemt, kan de school van tweede keus de aanmelding in
behandeling nemen.
5. Indien ouders hun kind alleen aanmelden bij scholen waar geloot kan worden, en ze worden
uiteindelijk op die scholen vanwege plaatsgebrek afgewezen is het de verantwoordelijkheid
van ouders om hun kind bij een andere school of scholen aan te melden.
6. Het aantal beschikbare plaatsen per school, gehanteerde voorkeursregels en de
lotingsprocedure worden consequent gehanteerd en worden voor 1 oktober kenbaar
gemaakt.
7. De OMO-scholen in Tilburg e.o. streven ernaar alle aangemelde leerlingen te plaatsen, zoveel
mogelijk rekening houdend met de aangegeven voorkeur.
8. De OMO-scholen streven ernaar deze afspraken te verbreden tot alle scholen in de regio.
Afspraken
1. Ouders schrijven hun kind in op één school, de school van de eerste keus, en kunnen bij
aanmelding een school van tweede en van derde keus opgeven.
2. Indien van een aangemelde leerling al een broer of zus op de school van eerste keuze zit is
die leerling vrijgesteld van loting; ook aangemelde kinderen van medewerkers van de school
zijn vrijgesteld van loting. Tweelingen worden, indien dat hun wens is, op dezelfde school
geplaatst. Voor samengestelde gezinnen geldt het woonadres als uitgangspunt voor het
bepalen van broer- en/of zus-relaties.
3. Alle scholen geven aan of het aantal plaatsen in de brugklas is gelimiteerd en zo ja, om
hoeveel beschikbare plaatsen het gaat. Ze doen dit uiterlijk 1 oktober via vermelding op de
website en verstrekken deze informatie ook op voorlichtingsavonden.
4. Op de maandagavond na de aanmelding (2018: maandag 12 maart) vindt een openbare
loting plaats voor de scholen die meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen hebben. De
loting wordt voor deze scholen verricht door een en dezelfde notaris.
5. Op de dinsdag na de loting (2018: 13 maart) komen vertegenwoordigers van de OMOscholen bij elkaar om de uitgelote leerlingen zoveel mogelijk te plaatsen op de school van
hun tweede keuze. Indien nodig wordt daarbij nogmaals geloot. Indien dat onvermijdelijk is
wordt teruggevallen op de derde keuze.

6. Scholen mogen tot drie dagen na de loting nog een wachtlijst aanhouden voor die gevallen
waarin aangemelde leerlingen zich nog bedenken en er een plaats vrijkomt. Daarna (2018:
vanaf 16 maart) vervalt de wachtlijst en worden vrijkomende plaatsen niet meer ingevuld
(tenzij verhuisgevallen).
7. Op basis van bijgestelde adviezen van het basisonderwijs (bijv. nadat de CITO-score bekend is
geworden) kan een tweede ronde plaatsvinden waarbij de vastgestelde maximale aantallen
plaatsen per school blijven gelden en alleen plaatsen die na de eerste ronde onbezet zijn
gebleven alsnog kunnen worden bezet.
8. De OMO-scholen in de regio Tilburg e.o. zullen deze afspraken inbrengen in de werkgroep
POVO-013 met als doel ze te verbreden tot alle scholen in de regio.

Aldus overeengekomen 18 september 2017 te Tilburg,
Ad Poulisse
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