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Het Over Betuwe College (OBC) Elst wil toegankelijk zijn voor alle mavo- en havoleerlingen en daarbij
haar kleinschalige karakter behouden. Deze twee zaken kunnen met elkaar in conflict komen,
wanneer teveel leerlingen zich aanmelden bij het OBC Elst. We willen liever niet loten, maar om te
voorkomen dat we het kleinschalige karakter verliezen door een te grote toestroom van leerlingen,
kan het OBC overgaan tot loting, wanneer het aantal aanmeldingen ruimschoots het aantal in het
verleden overtreft. Voor schooljaar 22-23 is dit aantal vastgesteld op 180 leerlingen. In dit document
is vastgelegd welke procedure, in geval van loting, gevolgd wordt.
1. Algemene toelatingsvoorwaarden:
• Het aanmeldingsformulier en het door de basisschool ondertekende adviesformulier moeten
op 15 maart 2022 in het bezit van het OBC-Elst zijn.
• Het advies van de basisschool dient een van onderstaande adviezen te zijn:
o VMBO-theoretische/gemengde leerweg
o VMBO-tl / HAVO
o HAVO
o HAVO / VWO
(VMBO-tl = MAVO)
• Indien een leerling specifieke ondersteuningsbehoefte nodig heeft of er bijzonderheden zijn,
dient dit op het aanmeldingsformulier aangegeven te zijn.
Soorten klassen
In het eerste leerjaar kennen we de volgende klassen:
Toelaatbaar met advies
Mavo
Mavo
Mavo/Havo
Mavo/havo
Mavo/Havo
Havo
Havo
Havo
Havo/Vwo
2. Inschrijving:
a) Op grond van het advies van de basisschool wordt bepaald welke leerlingen, in principe
toelaatbaar zijn.
b) Indien er specifieke ondersteuningsbehoefte is, wordt onderzocht of deze geboden kan
worden. Wanneer de ondersteuningsbehoefte niet geboden kan worden, wordt in overleg
met ouder(s)/verzorger(s), gezocht naar een school die de juiste ondersteuning kan bieden.
c) De leerlingen die in principe toelaatbaar zijn, worden ingeschreven.
3. Loting
a) Leerlingen waarvan een gezinslid op de school staat ingeschreven worden geplaatst.
b) Leerlingen die huisgenoot zijn van een personeelslid dat behoort tot de Scholengroep Overen Midden-Betuwe worden geplaatst.
c) Wanneer er meer dan 180 aanmeldingen zijn, wordt er geloot.
d) Leerlingen die uitgeloot worden, komen in de volgorde van loting op de wachtlijst.

Na loting deelt de toelatingscommissie de klassen in. (Net zoals dat in het verleden gebeurde.)
4. Specifieke omstandigheden:
Wanneer een geplaatste leerling, na de eindtoets, een bijgesteld advies krijgt, kan plaatsing in een
andere klas alleen wanneer er in de desbetreffende klas nog ruimte is.
Wanneer een leerling geplaatst is en er blijkt een specifieke ondersteuningsbehoefte te zijn, die niet
op het aanmeldingsformulier weergegeven is, kan plaatsing komen te vervallen. Dit laatste ter
beoordeling aan het OBC Elst.

5. Procedure
a. Op elk ingeleverd aanmeldingsformulier, dat niet onder 3a of 3b
(zusje/broertje/huisgenoot personeel) valt, wordt een uniek volgnummer, te starten
bij 1 gezet.
b. Er worden briefjes gemaakt met de nummers 1 t/m het aantal aanmeldingen – het
aantal aanmeldingen dat onder 3a of 3b valt.
c. De briefjes (loten) gaan in een pot en worden door elkaar geschud.
d. De toelatingscommissie, aangevuld met een MR-lid, haalt steeds een briefje (lot) uit
de pot en vult dat nummer in een tabel, achter het “volgnummer
aanmeldingsformulier” in. (Bovenaan starten, vanaf aanmeldingsformulier 1.)
e. Het lot wordt aan het aanmeldingsformulier gehecht.
f. Vervolgens wordt de conclusie ingevuld.
Volgnummer aanmeldingsformulier
1
2
3
4
5
6
Enz.

Lotnummer (voorbeeld)
86 (Eerst getrokken lot)
32
203
60
181 - (3a + 3b)
145

Conclusie
Toelaten
Toelaten
Wachtlijst
Toelaten
Eerst wachtlijst
Toelaten

g. De volgorde op de wachtlijst is gelijk aan de volgorde van het lotnummer: 181 - (3a+3b), 182
– (3a+3b), enz..
6. Tijdpad:
Moment
29 november
20 december
22 december

15 maart

Wat
MR deelraad
MR, verzoek instemming
Communicatie

24 maart
25 maart

Uiterste datum om het aanmeldingsformulier en het
adviesformulier in te leveren.
Selectie van in principe toelaatbare leerlingen en
ondersteuningsbehoefte in beeld brengen.
Ouders van leerlingen die niet voldoen aan de inschrijving,
of waarvan de school de ondersteuningsbehoefte niet kan
leveren worden bericht.
Alle leerlingen ingeschreven in Magister.
Loting

28 maart

Berichtgeving (uitslag loting) naar ouders/verzorgers.

15-23 maart
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