
Lotingsprocedure 2College Jozefmavo voor schooljaar 2020-2021 
 

1. Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen kinderen bepaald op grond van het aantal ingeschreven 
leerlingen (591) en het aantal examenkandidaten (139) dat de school gaat verlaten. Voor het 
schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor maximaal 155 kinderen in leerjaar 1.  
Met ruimte voor 155 leerlingen verwachten wij dat de lotingsprocedure niet hoeft te worden 
ingezet. Zijn er echter, anders dan verwacht, meer dan 155 aanmeldingen, zal er worden geloot.  
 

2. Aangemelde kinderen die op het moment van loting een broer/zus op 2College Jozefmavo hebben 
worden direct toegelaten tot de reguliere toelatingsprocedure. Mocht een collega werkzaam bij 
2College haar/zijn kind aanmelden, dan wordt het kind ook direct toegelaten tot de reguliere 
toelatingsprocedure. Met het oog op de broer/zus-regeling hanteren wij in het geval van 
samengestelde gezinnen het uitgangspunt dat de op het moment van aanmelden kinderen 
ingeschreven staan op hetzelfde adres blijkens de gemeentelijke basisadministratie. 
 

3. Er wordt geloot onder kinderen die 2College Jozefmavo als eerste keus hebben opgegeven. Hiervan 
ontvangt 2College Jozefmavo het originele adviesformulier van de basisschool. Aanmelden is enkel 
nodig op de school van eerste keus. 
 

4. Indien een tweeling zich aanmeldt, kunnen zij kiezen om óf apart te loten óf tezamen als één te loten. 
In het eerste geval kunnen beiden worden ingeloot of uitgeloot of kan één van beiden worden 
ingeloot en de ander uitgeloot. In het tweede geval hebben zij samen één lot en worden ze beiden 
uitgeloot of ingeloot. De hiervoor omschreven regeling voor tweelingen is van overeenkomstige 
toepassing op broers/zussen die beiden in groep 8 zitten, maar geen tweeling zijn.  
  

5. Na de aanmelding wordt het aantal aanmeldingen geteld. Uiterlijk vrijdag 6 maart 2020 wordt het 
aantal aanmeldingen en of er wel/niet geloot moet worden, vermeld op de website. Bij minder dan 
156 leerlingen wordt er niet geloot en gaat de reguliere toelatingsprocedure in. 
 

6. Voorafgaande aan een eventuele loting wordt een anonieme lijst gemaakt van inschrijfnummers en 
het aantal broers/zussen. Deze lijst wordt bij de notaris ter bewaring gegeven, vooraf ter controle 
neergelegd en ligt ter inzage op school op de avond van de loting. Voor vragen kunnen 
ouders/verzorgers terecht bij de notaris. 
 

7. De eventuele loting vindt plaats op maandag 9 maart 2020 om 20:15 uur in de aula van de 
school. Ouders en leerlingen mogen hierbij aanwezig zijn. De loting wordt verricht door notaris Mr. 
Huijbers van notariskantoor Appels Notarissen, dan wel diens plaatsvervanger of opvolger.  
 

8. De loting geschiedt door middel van uitloting. Indien het laatste getrokken lot een lot betreft dat 
behoort tot twee kinderen (tweeling of broer/zus die beiden in groep 8 zitten) zullen zij beiden 
uitgeloot zijn. Het kind met het voorlaatste lot dat is uitgeloot zal dan alsnog zijn ingeloot. De volgorde 
van uitloten wordt genoteerd door de notaris voor het geval leerlingen zich terugtrekken. 
  

9. Uiterlijk dinsdagochtend 10 maart 2020 worden de ouders van de kinderen die mee hebben geloot via 
de website op de hoogte gesteld van het resultaat van de loting. 
 

10. Ouders van kinderen die zijn uitgeloot, worden op dinsdag 10 maart 2020 telefonisch op de hoogte 
gebracht door de school van eerste keus. Indien de school van tweede keus en derde keus een school 
betreft waar ook geloot is, worden zij tevens geïnformeerd over het aantal beschikbare plaatsen op 
die school. Er is altijd plaats voor de leerling op een van de 2College scholen die VMBO-TL aanbieden. 
  

11. Indien een kind zich na de lotingsprocedure, maar vóór vrijdag 13 maart 2020 zich alsnog terugtrekt, 
wordt de opengevallen plaats aangeboden aan de laatst uitgelote leerling die 2College Jozefmavo als 
eerste keus heeft opgegeven. Zijn er dat meer, dan is de volgorde van de laatst uitgelote tot de eerst 
uitgelote leerling bepalend voor het aanbieden van de opengevallen plaatsen. 
   



 
12. Dinsdag 10 maart 2020 komen vertegenwoordigers van de scholen waar geloot is bij elkaar om de 

uitgelote leerlingen zoveel mogelijk te plaatsen op de school van hun tweede, derde of vierde keus. 
Leerlingen die zijn uitgeloot zijn welkom op de school van hun tweede, derde of vierde keus, mits hun 
toelatingsprocedure dit toelaat en de hoeveelheid beschikbare plaatsen toereikend is.  
 

13. Indien er op de school van tweede en derde keus sprake is van een loting dan zijn de volgende routes 
mogelijk:  
 

a. Als er voor de betreffende onderwijssoort geen beschikbare plaatsen zijn op de school van 
tweede keus wordt er teruggevallen op de school van derde keus.  
 

b. Als er voor de betreffende onderwijssoort minder kinderen met deze school als tweede keus 
zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, worden zij toegelaten tot de reguliere 
toelatingsprocedure.  
 

c. Als er voor de betreffende onderwijssoort meer kinderen met deze school als tweede keus 
zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, zal er onder de leerlingen die het betreft opnieuw 
geloot worden.  
 

d. Indien een leerling wordt uitgeloot voor de school van tweede keus wordt er teruggevallen 
op de school van derde, vierde keus.  
 

14. Een eventuele loting voor de tweede keus vindt plaats op vrijdag 13 maart 2020 om 10.00 uur op een 
nog nader te bepalen locatie. Aansluitend zal een eventuele loting voor de derde keus verricht worden 
door de notaris; ook deze loting is openbaar. Ouders van de kinderen die mee hebben geloot worden 
dezelfde dag telefonisch op de hoogte gesteld van het resultaat van de loting.  
 

15. Voor kinderen met de Jozefmavo als tweede of derde keus die al een broer/zus op 2College Jozefmavo 
hebben zitten en kinderen van collega's die werkzaam zijn op 2College wordt geen uitzondering 
gemaakt.  

 
16. Na de lotingsprocedure start de reguliere toelatingsprocedure zoals die in Tilburg is afgesproken. 
 
17. Daar waar de lotingsprocedure niet in voorziet zal de notaris een beslissing nemen over de te nemen 

stappen.  
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