Procedure bij overaanmelding
Niftarlake College 2017
Inleiding
Voor de toelating van leerlingen wordt een vaste procedure gebruikt die jaarlijks
aangepast wordt aan de regionale data voor de overstap van PO naar VO.

Procedure voorjaar 2017
Elk jaar wordt door de directie vastgesteld hoeveel leerlingen er per afdeling in klas
1 kunnen worden toegelaten. Van alle leerlingen die zich uiterlijk 22 maart hebben
aangemeld, wordt geregistreerd uit welke woonplaats zij komen en of zij
toelaatbaar zijn (zie “Procedure toelating van leerlingen Niftarlake College”). Daarna
worden, bij overaanmelding, de onderstaande richtlijnen gevolgd.
a. Kinderen van personeelsleden
Leerlingen waarvan een ouder op het Niftarlake College werkt, worden bij voorrang
geplaatst
b. Broers en zussen
Leerlingen waarvan broers en zussen op het Niftarlake College zitten, worden bij
voorrang geplaatst.
c. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte:
Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die aangemeld zijn bij het Loket
Passend Onderwijs en van daaruit in aanmerking komen voor een arrangement
worden uitgesloten van loting.
c. Leerlingen uit Stichtse Vecht
Leerlingen die in de gemeente Stichtse Vecht woonachtig zijn, worden bij voorrang
geplaatst.

Tijdpad
Op 6 april 2016 wordt onder de restgroep leerlingen per betreffende afdeling(en)
een loting verricht. Er vindt een centrale loting onder notarieel toezicht plaats voor
alle Utrechtse scholen die moeten loten. De uitslag van de loting wordt op dezelfde
dag bekend gemaakt.
De aanmeldingsformulieren van uitgelote leerlingen worden via OT naar de VOschool van de 2e keuze gestuurd.

Wachtlijst
Op de wachtlijst worden de volgende leerlingen geplaatst:
• Leerlingen die uitgeloot zijn.
• Leerlingen die ook op een andere school aangemeld zijn (en waarbij het Niftarlake
de 2e keus is).
• Leerlingen die na 22 maart zijn aangemeld, op volgorde van binnenkomst.
Volgorde van plaatsing leerlingen van de wachtlijst:
1. Leerlingen die woonachtig zijn in Stichtse Vecht worden eerst geplaatst. Zijn
dit er meer dan geplaatst kunnen worden, dan volgt loting onder deze
leerlingen.
2. Overige wachtlijstleerlingen. Zijn dit er meer dan geplaatst kunnen worden,
dan volgt loting onder deze leerlingen.
Er worden geen mededelingen gedaan over de volgorde van de wachtlijst.

Beroep
Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de
toelatingscommissie.

