Aan:

leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten van groep 8

Datum: 6 januari 2021
Betreft: loting in de Haarlemmermeer schooljaar 2021-2022

Beste lezer,
Allereerst de allerbeste wensen voor 2021.
Hierbij delen wij u mede, dat de besturen van de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de
Haarlemmermeer gezamenlijk tot het besluit zijn gekomen om per schooljaar 2020-2021 een
lotingsprocedure in gang te zetten voor het schooljaar 2021-2022. Dit houdt in dat loting zal
plaatsvinden indien de aanmeldingen bij een of meer VO-scholen hiertoe aanleiding geven.
Tot op heden was in de Haarlemmermeer geen sprake van regulering leerlingen voor aanmelding
brugklassen. We hadden en hebben de ambitie leerlingen en ouders de vrije keuze te geven en met
een geprofileerd aanbod van en door de scholen in de Haarlemmermeer is er ook echt iets te kiezen.
Tegelijkertijd is in de afgelopen jaren ook duidelijk geworden dat de vrijheid van keuze tot gevolg
heeft dat sommige scholen een (te) grote groei doormaken en dat andere scholen juist met een forse
krimp te maken krijgen. Op basis hiervan hebben de besturen de conclusie getrokken dat vrije
schoolkeuze geen houdbare situatie meer is en loting noodzakelijk is om leerlingstromen te
reguleren.
Aanmelden
Aanmelden voor een VO-school in de Haarlemmermeer gebeurt door het invullen van het uniforme
aanmeldformulier (zie bijlage I voor het concept van het aanmeldformulier). Dit aanmeldformulier,
waarop de keuzes kunnen worden aangegeven, is dus voor alle VO-scholen hetzelfde en worden
vanaf half februari verstrekt via de basisscholen.
Zonder dit aanmeldformulier kan een aanmelding niet in behandeling worden genomen. Daarnaast
vullen ouders en leerlingen het specifieke inschrijfformulier in van de VO-school van hun eerste
keuze. Beide formulieren worden ingeleverd bij de leerkracht van hun eigen basisschool, die er zorg
voor zal dragen dat deze formulieren (het inschrijf- en aanmeldformulier met het onderwijskundig
rapport) uiterlijk op 15 maart zijn ingeleverd bij de VO-school van de eerste keuze van de leerling.
Een toelichting over de procedure en het invullen van het aanmeldformulier treft u in bijlage II.
Loting
Hoe dit in zijn werking gaat, leest u in het begeleidend schrijven Procedure en uitleg invullen
aanmeldformulier (zie bijlage II).

Vragen
De laatste maanden zijn er door ouders en medewerkers van het basisonderwijs veel vragen gesteld,
waarop eerder nog geen antwoord gegeven kon worden. Deze vragen zijn verzameld en inmiddels
beantwoord. Ze worden weergegeven in bijlage III ‘Vraag en antwoord’.
Publicatie
De VO-scholen zullen de procedure, het concept-aanmeldformulier met toelichting en de
vragen/antwoorden publiceren op hun eigen website.
Wij vertrouwen erop u hiermee naar wens te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben die in
bijlage III niet zijn opgenomen, dan kunt u deze stellen aan de leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Namens de besturen,
Stichting Dunamare –
Stichting IRIS CVO
–

H.Post
G.H.H. Vaes

Bijlagen:
Concept aanmeldformulier (bijlage I)
Procedure en uitleg invullen aanmeldformulier (bijlage II)
Vraag en antwoord (bijlage III)

