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Toelatingsprocedure voor klas 2 en hoger – Revius Lyceum Doorn 
 
Aanmelden voor klas 2 of hoger kan vanaf 1 maart* 
Leerlingen die zich willen aanmelden voor klas 2 en hoger nemen na 1 maart contact op met de 
desbetreffende jaarlaagcoördinator.  
 
Jaarlaagcoördinatoren  
mavo 2-4 Victor Werkhoven v.werkhoven@reviusdoorn.nl 

havo 2-3 Karin Kalsbeek k.kalsbeek@reviusdoorn.nl 

havo 4-5 Linda Haesenbos l.haesenbos@reviusdoorn.nl 

Vwo 2 Karin Kalsbeek k.kalsbeek@reviusdoorn.nl 

vwo 3 Suzanne Ruijgrok s.ruijgrok@reviusdoorn.nl  

vwo 4 Frank Veenman f.veenman@reviusdoorn.nl 

vwo 5-6  Floor Pull ter Gunne f.pulltergunne@reviusdoorn.nl 

 
Toelatingscriteria 
Een toelatingscommissie, bestaande uit de jaarlaagcoördinator en conrector en voor de 
bovenbouw de decaan, beslist of de leerling toelaatbaar is op grond van de volgende aspecten: 
- plaatsingsruimte in desbetreffende leerjaar; 
- het (eventuele) zorgprofiel van de leerling in combinatie met het zorgaanbod van het Revius; 
- onderwijsresultaten tot nu toe; 
- gesprek met de leerling; 
- gesprek met de ouders/verzorgers; 
- door ons opgevraagde gegevens van de toeleverende school; 
- te verwachten aansluiting. 

 
Zorgplicht 
Als de toelatingscommissie besluit dat de leerling niet toelaatbaar is, wordt dit schriftelijk 
meegedeeld aan de ouders.  Als er sprake is van een zorgleerling, treedt bij een negatief advies 
van de toelatingscommissie de zorgplicht in werking. Het Revius zal dan zoeken naar een beter 
passende school binnen het samenwerkingsverband.  
 
Aanmelden 
Na een positief advies van de toelatingscommissie kunnen ouders een aanmeldingsformulier 
downloaden en dit volledig ingevuld en ondertekend naar ons opsturen. Ook is het nodig om het 
laatste rapportoverzicht mee te sturen.  
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Loting 
Aan het eind van het schooljaar is pas duidelijk of er plaats is in de gevraagde opleiding. Mocht er 
geen plaats zijn, dan wordt dat begin juli bekendgemaakt. Mocht er beperkt plaats zijn, dan vindt er 
een loting plaats in die groep waar niet meer voldoende beschikbare plaatsen zijn. 
Vanzelfsprekend moet er worden voldaan aan de criteria voor toelating tot het gevraagde niveau 
(overgangsbewijs).  
De loting vindt plaats op school door de toelatingscommissie. Toewijzing van plaatsen geschiedt in 
volgorde van de onderstaande groepen. De school behoudt zich het recht voor hier in bijzondere 
gevallen (ter beoordeling door de school) van af te wijken. 
 
Groep 1 - Verhuizing van buiten de Gemeente Utrechtse Heuvelrug naar de Utrechtse Heuvelrug. 
Groep 2 - Leerlingen die het lopende of komende schooljaar een broer/zus op het Revius Lyceum  

 Doorn hebben. 
Groep 3 - Leerlingen uit de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. 
Groep 4 - Leerlingen van omliggende gemeenten waar géén school voor voortgezet onderwijs is. 
Groep 5 - Overige leerlingen. 
 
Beroepsmogelijkheid 
Mocht u het niet eens zijn met het advies van de toelatingscommissie, dan kunt u beroep 
aantekenen bij de rector van de school. 

 

* Instromende vwo 4-leerlingen, afkomstig van Revius Wijk bij Duurstede, worden altijd geplaatst 
en hoeven zich niet apart aan te melden. 
 
 


