
 

Protocol loting bij overaanmelding  
 

Inleiding 
Binnen het RPO (regionaal plaatsingsoverleg) worden afspraken gemaakt over het maximaal aantal te plaatsen 
leerlingen in leerjaar 1 op de scholen in Nijmegen. Voor de Jorismavo is dit maximum op 70 leerlingen bepaald. 
Dit aantal geldt totdat het RPO herzien wordt.  

 

Procedure  
De Jorismavo plaatst leerlingen met één van de volgende adviezen: vmbo-k /vmbo-t, vmbo-t, vmbo-t/havo. Of 
een leerling wel of geen extra ondersteuning nodig heeft, is niet van invloed op de loting.  

Als de grens van 70 leerlingen wordt overschreden, wordt er geloot. Voorafgaand aan de loting wordt bepaald 
hoeveel leerlingen met voorrang geplaatst worden. Het gaat om de volgende leerlingen: 

- Broertjes/zusjes van leerlingen die ingeschreven staan op de Jorismavo. 
- Kinderen van medewerkers van de Jorismavo. Het gaat hierbij om medewerkers in dienst van de 

stichting.  
 

Bij loting na de eerste aanmeldronde loten alle aangemelde leerlingen (uitgezonderd hierboven genoemde 
leerlingen) mee. Loting na de tweede aanmeldronde is alleen voor de groep leerlingen die bij een eerste 
aanmeldronde zijn uitgeloot. Bovenstaande uitzonderingen zijn dan niet meer van toepassing. Eventuele niet 
eerder-aangemelde leerlingen kunnen zich  alleen aanmelden op een school waar nog plaats is en loten niet 
mee.  

 

Uitvoering loting 
De loting vindt plaats op school in aanwezigheid van minimaal één lid van de schoolleiding, de intakecoördinator 
en een onafhankelijk toezichthouder, bij voorkeur een lid van de MR. Alle leerlingen in de loting krijgen een 
nummer. Bij twee- of meerlingen geldt dat er één nummer gegeven wordt. Vervolgens wordt er ingeloot; er 
worden zoveel leerlingen ingeloot als er beschikbare plaatsen zijn.  

 

Communicatie ouders/leerlingen 
Loting na eerste aanmeldronde: direct na de loting worden ouders van uitgelote leerlingen telefonisch op de 
hoogte gesteld van het bericht van uitloting, vervolgens schriftelijk. Daarbij wordt aangegeven, op basis van 
gegevens van het CSLO, op welke scholen er nog plaats is. Het oorspronkelijke aanmeldformulier wordt door 
ouders opgehaald op school.  

Bij loting na tweede aanmeldronde: direct na de loting worden ouders van uitgelote leerlingen telefonisch op de 
hoogte gesteld van het bericht van uitloting, vervolgens schriftelijk. Daarbij wordt aangegeven op welke scholen 
er nog plaats is. In overleg met ouders plaatsen de besturen VO de betrokken leerlingen op een school. Ouders 
wordt, in overleg met de schoolbesturen, een alternatief geboden waarbij thuisnabij-onderwijs, de wensen van 
ouders/ leerling en een evenwichtige verdeling over de besturen, worden meegenomen in de besluitvorming.   
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