Plaatsingsprocedure brugklassen voor het schooljaar 2022-2023
Hieronder staan de stappen vermeld die worden doorlopen voor het definitief plaatsen van
leerlingen die via het aanmeldformulier hun belangstelling voor onze school kenbaar gemaakt
hebben. Stap 1 en 2 uit deze procedure zijn altijd van toepassing. Vanaf stap 3 wordt de procedure
doorlopen als er sprake is van over-aanmelding. Onder over-aanmelding verstaan wij dat zich bij een
school meer leerlingen aanmelden dan het beschikbare aantal plaatsen.
Leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte (we denken hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen
met ADHD, een vorm van autisme of leerlingen met een motorische beperking) vallen niet onder het
vierde punt van de plaatsingsprocedure. Wanneer deze leerlingen een passend advies hebben, de
school de zorgbehoefte kan leveren en de leerlingen woonachtig zijn in Lansingerland of Pijnacker
worden zij toegelaten. We vinden het belangrijk dat deze leerlingen, als zij dat willen, dichtbij hun
huis onderwijs kunnen volgen.
Stappen in de plaatsingsprocedure:
1. De leerling heeft een passend advies. Om geplaatst te kunnen worden is een havo advies, een
havo/vwo advies of een vwo advies nodig.
2. De leerling woont in de omgeving. We plaatsen alleen leerlingen uit de gemeente Lansingerland
en Pijnacker-Nootdorp. Indien er na 25 maart nog voldoende plekken beschikbaar zijn, dan
kunnen leerlingen buiten de gemeente Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp alsnog worden
geplaatst.
3. De leerling heeft de school waar hij of zij is aangemeld opgegeven als school van eerste voorkeur.
Op het aanmeldformulier moet een keuze gemaakt worden voor een tweede en derde
voorkeursschool. Als u daarop heeft aangegeven de school als school van tweede voorkeur te
zien, nemen we contact op en ontvangt u de mededeling dat uw kind in eerste instantie niet
verder wordt meegenomen in de plaatsingsprocedure.
4. We streven ernaar om minimaal 200 leerlingen te plaatsen in de brugklas. Als na alle hiervoor
genoemde stappen het aantal leerlingen dat zich wil aanmelden boven dat aantal van 200 ligt,
dan is er sprake van over-aanmelding. In principe krijgen alle leerlingen uit Lansingerland en
Pijnacker/Nootdorp met een havo, havo/vwo of vwo advies die dat willen een plekje op het
Wolfert Lyceum of op Melanchthon Bergschenhoek.
Dit schooljaar doen wij mee met de Overstaproute. Alle scholen in de regio Rotterdam en
Lansingerland sluiten zich hierbij aan. De procedure voor aanmelden is als volgt:
 de aanmeldperiode is van 21 februari t/m 25 maart 2022. Ons aanmeldformulier staat vanaf 18
januari 2022 open op de site.
 u vult het aanmeldformulier in en zet de unieke code erop.
 het toelatingsbesluit wordt na 25 maart 2022 genomen.
 leerlingen die zich aanmelden, krijgen een aanmeldnummer. Mocht er sprake zijn van een overaanmelding, dan doet de school mee met een centrale loting op 31 maart 2022 onder toezicht
van een notaris. Het aanmeldnummer is dan het nummer waarmee geloot wordt. De
voorrangsregels m.b.t. het loten staan hieronder vermeld.

 Na 25 maart (als er niet geloot hoeft te worden) of na 31 maart (bij loting) zijn er
aanmeldgesprekken met de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) op school. U krijgt daarvoor een
uitnodiging per mail.
Heeft u vragen, mail naar Daphne Verhage, teamleider klas 1: dvr@wolfert.nl.
Voorrangsregels m.b.t. loten:
 heeft uw kind een broer of zus op onze school, dan hoeft uw kind niet mee te loten.
 heeft uw kind een specifieke ondersteuningsbehoefte, dan onderzoekt u samen met de
middelbare school tijdens een gesprek voor 25 maart 2022 of de school die ondersteuning kan
bieden. Zo ja, dan hoeft uw kind niet mee te loten (bij ondersteuningsbehoefte denken we aan
lichamelijke, visuele of mentale problematiek, waarbij een kind 1-op-1 begeleiding van de school
nodig heeft).

