
Procedure aanmelding en toelating bij loting CSG Selion 

Context van deze notitie 

Deze notitie is een aanvulling op het toelatingsbeleid van CSG. Uitgangspunt 

voor de toelating is het document ‘Toelatingsbeleid in de overgang PO-VO’, voor 

PO en VO- scholen in de provincie Groningen, zie website CSG. Hetgeen hierna 

beschreven wordt is in lijn met dat beleid, zie paragraaf 7. Procedure m.b.t. loten. 

Capaciteit CSG Selion 

In het schooljaar 2021-2022 kunnen we op CSG Selion in totaal 115 leerlingen 

plaatsen voor de volgende onderwijssoorten: vmbo basisberoepsgerichte 

leerweg, kader beroepsgerichte leerweg, theoretische leerweg regulier en facet. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen per afdeling (vmbo 

basisberoepsgerichte leerweg, kader beroepsgerichte leerweg, theoretische 

leerweg regulier en facet) wordt zo spoedig mogelijk na 15 maart door de 

schoolleiding bepaald hoeveel klassen van een afdeling worden gemaakt. 

Procedure loting  

Indien er op 15 maart 2021 meer leerlingen zijn aangemeld dan de hierboven 

beschreven capaciteit toelaat, dan zal de notaris tot loting overgaan (tussen de 

aanmeldingen eerste keus). De loting zal plaatsvinden op donderdag 25 maart 

2021. Geloot wordt met leerlingen die uiterlijk 15 maart zijn aangemeld. De 

uitslag van de loting staat (geanonimiseerd) op de site van onze school op 

donderdag 25 maart vanaf 16.00 uur. De niet geplaatste leerlingen komen op 

een wachtlijst in volgorde van loting.  

Indien alle eerste voorkeur aanmeldingen geplaatst kunnen worden, wordt er met 

de groep tweede voorkeur geloot. De niet toegelaten leerlingen uit deze groep 

komen op een wachtlijst. Indien er na de uitslag van de loting onverhoopt toch 

plaatsen beschikbaar blijken (als bijvoorbeeld toegelaten tweede voorkeur 

leerlingen worden toegelaten op hun eerste voorkeur) worden de leerlingen van 

de wachtlijst geplaatst.  

Leerlingen die zijn aangemeld na 15 maart komen op een wachtlijst. Zij komen 

voor plaatsing in aanmerking nadat bovenstaande stappen zijn doorlopen. 



Uitzondering 

De enige uitzondering die wordt gemaakt is wanneer een broer of zus de school 

reeds bezoekt. Broertjes en zusjes hebben minimaal één van de ouders 

hetzelfde of wonen op hetzelfde adres in een samengesteld gezin. Deze 

leerlingen worden automatisch geplaatst, indien zij aan de voorwaarden voor 

toelating voldoen. 

Na uitloting 

De niet geplaatste leerlingen ontvangen een overzicht van beschikbare plaatsen 

op andere scholen voor Voortgezet Onderwijs  in Groningen. De 

aanmeldingstermijn in dit tweede tijdvak loopt tot 1 april 2021.  VO scholen 

hanteren geen volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen tot en met 1 

april. Met deze groep wordt – indien nodig – op 8 april geloot. Leerlingen die dan 

opnieuw worden uitgeloot, worden door de laatste school ondersteund bij het 

vinden van een andere passende plek.  Indien de leerling niet volgens 1ste 

keuze wordt geplaatst, verwijst de uitlotende school naar de school van tweede 

keus.  


