
 

 

Draaiboek centrale loting Berg en Bosch College voor schooljaar 2020-2021 

 

 

Afspraken  

 De loting wordt centraal georganiseerd, er is één en dezelfde lotingssystematiek voor de 

beide afdelingen van het Berg en Bosch College; 

 De loting vindt onder notarieel toezicht plaats; 

 Er wordt op één onderwijsniveau geloot;  

 Pas nadat het maximaal aantal leerlingen is ingeloot op grond van het basisschooladvies kan 

de Commissie van Begeleiding van het Berg en Bosch College aan de hand van de ingelote 

leerlingen de klassen samenstellen. 

 

 

Werkwijze notariële trekking  

 Alle leerlingen op de lotingslijst krijgen door middel van een notariële trekking een 

lotingsnummer;  

 De notaris zal na het bereiken van het maximaal aantal in te loten leerlingen per school 

doorloten tot iedere leerling van de lijst een lotingsnummer heeft. Op deze wijze ontstaat er 

een lotingslijst en is inzichtelijk welk lotingsnummer een leerling heeft gekregen en of de 

leerling is in/uitgeloot;  

 De trekking vindt plaats op 6 mei 2020. 

 

 

De lotingslijst  

 Op de lijst worden leerlingen geplaatst die uiterlijk 15 maart 2020 zijn aangemeld;  

 De loting vindt plaats op het enkelvoudige basisschooladvies of op de onderkant van het 

advies als er een meervoudig advies is gegeven;  

 Broertjes en/of zusjes van zittende leerlingen zijn vrijgesteld van loting;  

 De lotingslijst kan op verzoek van ouders op afspraak worden ingezien. Hiervoor kan contact 

worden opgenomen met de voorzitters van de Commissie van Begeleiding van het Berg en 

Bosch College via Info@bbonderwijs.nl . Ouders dienen zich hiervoor te legitimeren. 

 

 

Vastleggen plaatsingsbesluiten  

 Het Berg en Bosch College zal uiterlijk 13 mei 2020 de plaatsingsbesluiten vastleggen;  

 Ouders van aangemelde leerlingen krijgen uiterlijk 15 mei 2020 een schriftelijke bevestiging 

van het plaatsingsbesluit;  

 De betreffende samenwerkingsverbanden worden uiterlijk 15 mei 2020 schriftelijk 

geïnformeerd over de geplaatste leerlingen;  

 Voor leerlingen die niet zijn ingeloot wordt de zorgplicht teruggelegd bij het 

samenwerkingsverband. Het Berg en Bosch College zal ouders en het 

samenwerkingsverband adviseren over plaatsing van de leerling binnen een andere geschikte 

vorm van voortgezet onderwijs.  

 

 

 

mailto:Info@bbonderwijs.nl

