
 

 

 

Procedure aanmelding brugklas VO-Breda schooljaar 2021-2022  

Het doel van de scholen voor voortgezet onderwijs in Breda is om alle leerlingen* zo goed mogelijk onderwijs te bieden en 
daarbij een zo hoog mogelijke kwaliteit te bereiken. Een belangrijke factor die hierbij speelt, is de schoolgrootte. Door een te 
groot aantal leerlingen komen scholen mogelijk in organisatorische of andere problemen. Natuurlijk staan alle scholen in 
Breda achter het standpunt dat een leerling zelf (met de ouders**) een school moet kunnen kiezen. Als een school echter te 
groot dreigt te worden, ontstaat er mogelijk een situatie waarin er onvoldoende huisvesting beschikbaar is of de 
nagestreefde kwaliteit terugloopt. Dat wil uiteraard niemand. 
Om bovengenoemde situaties te voorkomen, hebben de scholen in Breda met elkaar afspraken gemaakt hoe zij met de 
toelating van leerlingen omgaan. Deze afspraken vindt u hieronder in een stappenplan uitgewerkt. 

1. Voor het schooljaar 2021-2022 heeft een aantal scholen aangegeven hoe groot het aantal brugklassers maximaal mag 
zijn. Dit maximum aantal is door de school bepaald op basis van de mogelijkheden van het gebouw en het 
onderwijsaanbod van de school.  

2. Elke school heeft eigen toelatingscriteria; deze staan op de website van de school.  

3. Als een school géén maximum aantal brugklasleerlingen heeft aangegeven, dan kan bij die school voor het schooljaar 
2021-2022 nooit sprake zijn van over-aanmelding. 

4. Als de school van voorkeur een maximum aantal brugklasleerlingen heeft aangegeven, moeten de ouders bij de 
aanmelding ook een reële (andere) school van tweede, derde én vierde keuze aangeven. Als zij geen tweede,  derde 
en/of vierde keuze invullen, vervalt de plaatsingsgarantie. 

5. In de periode na de centrale aanmelding zal elke school bij de basisscholen informatie over de aangemelde leerlingen 
inwinnen. De toelatingscommissie van elke school bepaalt uiteindelijk welke leerlingen toelaatbaar zijn. 

6. Loting is aan de orde wanneer het aantal toelaatbare leerlingen op een school groter is dan het aantal beschikbare 
plaatsen op die school. Deze loting geschiedt in week 11 onder toezicht van een notaris. 

7. Indien een broer of zus van een aangemelde leerling reeds geplaatst is als leerling op de school van eerste keuze, is de 
aangemelde leerling vrijgesteld van loting. Dit geldt eveneens voor een leerling wiens ouder werkzaam is op deze 
school. Bij aanmelding bij het Michaël college worden leerlingen die van een vrijeschool PO komen buiten de loting 
gehouden. 

8. Elke school die een zogenaamde “bijzondere stroom” kent, heeft ook voor deze stroom een maximum aantal 
brugklasleerlingen bepaald. Loting kan ook bij deze “bijzondere stroom” aan de orde zijn. 

9. De leerlingen die afgewezen worden voor de “bijzondere stroom” van een school zullen, tenzij op het 
aanmeldingsformulier anders is aangegeven, vervolgens worden meegenomen in de procedure van de reguliere 
stroom van die school. De leerlingen die zijn afgewezen voor de “bijzondere stroom” krijgen dus geen 
uitzonderingspositie bij de reguliere stroom.  

10. De Nassau loot per afdeling. De wijze waarop dat gebeurt en de kwalitatieve uitgangspunten staan vermeld op de 
website van de school.  

11. Bij de loting krijgt elke leerling die meedoet aan de loting een uniek nummer. Van alle te loten leerlingen van alle 
scholen die moeten loten samen, wordt door de loting een volgorde bepaald. Op basis van deze volgorde wordt elke 
leerling geplaatst. Als eerste op de school van eerste keuze. Als deze school tijdens deze plaatsing aan het maximum 
aantal is gekomen, komt de school van tweede, derde en vierde keuze in beeld. 

12. De scholen in Breda hebben met elkaar de afspraak gemaakt, dat zij garanderen dat elke toelaatbare leerling op de 
school van eerste, tweede, derde of vierde keuze wordt geplaatst. Er is geen wachtlijst met uitgelote leerlingen. 
 
 
 
 



 
 

13. De scholen voor VO in Breda versturen op 19 maart 2021 aan de ouders het bericht over de loting. Als door loting is 
bepaald dat de school van eerste keuze niet gehonoreerd kan worden, delen zij dit in deze brief aan de ouders mee. Op 
19 mei worden de brieven verstuurd over de definitieve plaatsing. 

14. Indien de toepassing van deze regeling in een individueel geval tot kennelijke onbillijkheden leidt, kan het 
rectorenoverleg beslissen een leerling buiten de loting te houden en direct te plaatsen.  

*   Met het woord leerling worden zowel jongens als meisjes bedoeld. 

** Met het woord ouders worden zowel ouder(s) als verzorger(s) bedoeld. 

 

Voor schooljaar 2021-2022 is vastgelegd: 

School Totaal plaatsbaar in klas 1 Van wie plaatsbaar in de “bijzondere stroom” 

De Nassau 
mavogebouw: 84 leerlingen   

havo/(T)vwo-gebouw: 266 leerlingen  

Graaf Engelbrecht Geen maximum  

Markenhage 225 leerlingen Cultuurklassen (Atelier/Podium): 4 klassen 

Mencia de Mendoza Lyceum 250 leerlingen TTO: 6 klassen 

Onze Lieve Vrouwelyceum 270 leerlingen  

Newmancollege 270 leerlingen Technasium: 4 klassen 

Stedelijk Gymnasium 235 leerlingen  

Michaël college 80 leerlingen  

Orion Lyceum 40 leerlingen  

De la Salle (Baarle-Nassau) Geen maximum  

Mencia Sandrode (Zundert) Geen maximum  

Curio prinsentuin van cooth Geen maximum  

Curio scala Geen maximum  

Tessenderlandt Geen maximum  

 

Alle scholen van VO Breda hanteren het volgende tijdpad: 

 9 en 10 maart (centrale aanmelding): aanmelden op de school van eerste keuze. 

 19 maart: de scholen versturen brieven over de uitslag van een eventuele loting. 

 19 mei: scholen versturen brieven toelating naar de ouders. 

Indien een leerling bij de school van eerste keuze op grond van de toelatingscriteria wordt afgewezen, is er geen 
plaatsingsgarantie voor de school van tweede of derde keuze. De scholen hebben wel de afspraak gemaakt om dan te 
proberen zoveel mogelijk de aangegeven keuzes te honoreren. 

Mocht het resultaat van de eindtoets leiden tot een aangepast schooladvies, dan kunnen die leerlingen zich uiterlijk 

2 juni 2021  met hun verzoek eventueel opnieuw melden bij de school waar de leerling op dat moment is ingeschreven. Een 

plaatsing kan alleen op een school die nog plaatsen voor dat niveau beschikbaar heeft. 

 


