
 

Lotingprocedure 2022-2023 
 
Zoals jullie hebben gelezen in de aannamebrochure en op de website van het Bernard 
Lievegoed College vindt er bij meer aanmeldingen dan plaatsen een loting plaats. In deze 
bijlage lichten we de procedure rondom de loting, zoals deze in de aannamebrochure is 
beschreven, verder toe. Deze procedure is van toepassing op alle basisschooladviezen voor 
klas 7, met een addendum bij de basis/kader/tl-stroom, zie kopje: basis/kader/tl-stroom. 
 
Werkwijze 
De loting vindt achter gesloten deuren plaats op het kantoor van Team Notarissen te 
Maastricht. De leerlingen die meeloten worden geanonimiseerd en krijgen een nummer. 
Iedere niveaugroep heeft een eigen “trekkingsbus”. In deze bus gaan de genummerde fiches 
die corresponderen met de leerlingen die in de betreffende niveaugroep moeten loten. De 
notaris trekt alle fiches uit de bus. Ieder fiche krijgt een plaatsnummer.  
 
Welke leerlingen loten niet mee, maar zijn nog niet automatisch geplaatst?  
Om bij eventuele loting voorrang te krijgen op onze school gelden onderstaande 
voorwaarden:  

• Leerlingen, die de laatste twee jaar onderwijs hebben gevolgd op vrijebasisscholen 
hebben voorrang, op grond van de doorlopende leerlijn van het vrijeschoolonderwijs. 

• Broers en zussen van leerlingen die op het moment van de loting op het Bernard 
Lievegoed College te Maastricht voortgezet onderwijs volgen, hebben voorrang, 

• Kinderen van medewerkers die op het Bernard Lievegoed College (VO) werkzaam 
zijn, hebben voorrang. 

 
Broertjes en zusjes die gelijktijdig deelnemen aan de loting 
Hoe zit het met broertjes/zusjes die gelijktijdig meeloten? Denk hierbij aan meerlingen en 
duurzaam samengestelde gezinnen*. Ouder(s)/verzorger(s) van deze gezinnen kunnen van 
tevoren voor één van de twee opties kiezen: 
 

• Meeloten met individueel nummer 
Ouder(s)/verzorger(s) laten ieder kind individueel meeloten. Ieder kind krijgt een 
eigen trekkingsnummer. Dat betekent dat de mogelijkheid bestaat dat een van de 
kinderen wordt ingeloot en de andere op de wachtlijst wordt geplaatst. 

 

• Meeloten met gezamenlijk nummer 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ervoor kiezen hun kinderen hetzelfde 
trekkingsnummer te geven. Dat betekent dat ze dan altijd samen ingeloot worden of 
op de wachtlijst geplaatst worden. Mocht het opleidingsniveau van de 
broer(s)/zus(sen) verschillen dan geven ouder(s)/verzorger(s) van tevoren aan in 
welke niveaugroep de kinderen meeloten. 

 
*Voor ons zijn duurzaam samengestelde gezinnen, gezinnen waarbij broertjes/zusjes minimaal 50% 
van de tijd op hetzelfde huisadres wonen. Met andere woorden: kinderen die tot één huishouden 
behoren waarbij het belangrijk is dat ze in hetzelfde schoolritme blijven. 
 

Basis/kader/tl-stroom 
Er zijn in onze basis/kader/tl brugklas slechts 21 plekken beschikbaar. Het kan dan ook 
voorkomen dat er meer aanmeldingen van leerlingen die aan de voorrangsregel voldoen 
binnenkomen, dan er beschikbare plekken zijn. Wanneer dit het geval is, zullen we een 
volgorde hanteren op de voorwaarden van voorrang, zijnde: 



 
1. We richten ons in eerste instantie op de doorstroom vanuit de onderbouw van de 

vrijeschool om een doorlopende leerlijn van 0-18 jaar aan te bieden.  
 
Dit betekent dat leerlingen, die de laatste 2 jaar op de onderbouw van de vrijeschool 
onderwijs hebben gevolgd, voorrang hebben op leerlingen zoals onderstaand vermeld 
bij punt 2.  

2. Aansluitend hebben de broers en zussen van leerlingen die op het moment van de 
loting op het Bernard Lievegoed College te Maastricht voortgezet onderwijs volgen, 
voorrang, evenals kinderen van medewerkers die op het Bernard Lievegoed College 
(VO) werkzaam zijn.  

Concreet betekent dit dat er in dit soort uitzonderlijke gevallen een loting onder 
broers/zussen en kinderen van medewerkers zou kunnen plaatsvinden.   
 
Geldig basisschooladvies (opleidingsniveau) doorgeven 
Als ouder(s)/verzorger(s) bent u verantwoordelijk dat u het juiste basisschooladvies 
doorgeeft. Uitsluitend het basisschooladvies dat vermeld staat in het onderwijskundig 
rapport is geldig voor de loting. Dat een leerling zich nog kan ontwikkelen naar een ander 
opleidingsniveau gedurende de schoolloopbaan is evident, maar voor de loting niet van 
belang. Wanneer na de loting blijkt dat het basisschooladvies dat de ouder(s)/verzorger(s) 
hebben doorgegeven niet overeenkomt met het basisschooladvies dat staat aangegeven op het 
onderwijskundig rapport, wordt de leerling niet op het foutief aangegeven opleidingsniveau 
geplaatst. De leerling wordt dan achteraan de lijst van de niveaugroep gezet die overeenkomt 
met het basisschooladvies, waardoor het kan zijn dat de leerling niet geplaatst kan worden, 
omdat er geen plek meer is in de desbetreffende stroom of het opleidingsniveau.  
 
Wat als je ingeloot bent? 
Alle leerlingen die zijn ingeloot, krijgen via e-mail bericht met daarin meer informatie over de 
vervolgstappen. De leerling is ingeloot, maar nog niet automatisch geplaatst. De plaatsing is 
definitief als het kennismakingsgesprek en het onderwijskundig rapport een positief advies 
ten aanzien van plaatsing hebben opgeleverd. 
 
De leerling is niet ingeloot 
Alle leerlingen die niet zijn ingeloot, ontvangen via e-mail bericht met daarin meer informatie 
over de vervolgstappen. Wanneer de leerling niet is ingeloot, meldt de leerling zich aan op de 
tweede school naar keuze. Het is van belang dat de ouder(s)/verzorger(s) z.s.m. contact 
opnemen met deze andere school. In de brief die niet ingelote ouder(s)/verzorger(s) 
ontvangen communiceren wij tevens alle contactgegevens van de LVO scholen in Maastricht 
en Meerssen zodat er direct met de juiste persoon contact opgenomen kan worden. 
 
Wachtlijst 
Mochten er na de plaatsingsprocedure nog plaatsen vrij zijn gekomen, dan raadplegen wij de 
trekkingslijst van de notaris en nemen contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de 
leerling die op basis van de trekking als eerste aan de beurt is. Ook de wachtlijst is middels de 
trekking door de notaris vastgesteld per niveaugroep. Deze wachtlijst heeft de chronologische 
volgorde die de notaris heeft getrokken. De trekkingslijst van de notaris is geldig t/m einde 
schooljaar 2022-2023. In het nieuwe schooljaar kunt u uw kind opnieuw op de wachtlijst 
plaatsen door het interesseformulier op onze site in te vullen. Mochten er in het schooljaar 
2023-2024 plekken vrijkomen dan raadplegen wij deze wachtlijst en kijken wij welke leerling 
plaatsbaar is in de betreffende klas. Het bieden van een goed sociaal pedagogisch klimaat in 
de klas is daarbij het uitgangspunt. 
 
Voor algemene informatie over de aanname en het proces, zie onze aannamebrochure.  
In alle niet voorziene gevallen zal de rector - na raadpleging van de juristen van LVO - een 
afgewogen beslissing maken. 
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