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schooljaar 2021-2022 
 
Toepassing lotingsprocedure eerste aanmeldingsronde 

 Alle, door de toelatingscommissie toelaatbaar geachte, aangemelde leerlingen worden per voorkeursafdeling 
gesplitst. 

 In geval van over-inschrijving voor een type brugklas worden leerlingen die op het moment van aanmelding 
woonachtig zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug of aan kunnen tonen dat zij per 1 september 2021 
woonachtig zullen zijn in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, met voorrang in de lotingsronde meegenomen. 
Dit is alleen in de 1e aanmeldingsronde van toepassing en de voorrang houdt in dat eerst uitsluitend uit deze 
groep leerlingen worden geloot en de leerlingen woonachtig buiten de gemeente Utrechtse Heuvelrug pas 
voor loting in aanmerking komen indien er daarna nog één of meer plaatsen beschikbaar zijn.  

 Loting vindt plaats binnen afzonderlijke brugklastypen: mavo/havo, havo/vwo, Nederlandstalig vwo, tweetalig 
atheneum, tweetalig gymnasium. 

 Aangemelde leerlingen voor de brugklas die afkomstig zijn uit één gezin (waaronder begrepen meerlingen) 
krijgen allen een identiek lotingsnummer. Zodra 1 van de kinderen op een afdeling wordt ingeloot, worden de 
andere kinderen beschouwd als hebbende een broer/zus op het Revius Lyceum Doorn en zijn daarmee 
verzekerd van een plaats zoals omschreven in het volgende punt.  

 Alle leerlingen hebben een gelijke kans in de lotingsprocedure voor het type brugklas waarvoor de 
toelatingscommissie een lotingsprocedure heeft afgekondigd, echter met inachtneming van de volgende 
uitzonderingen die uitsluitend in de 1e aanmeldingsronde van toepassing zijn: 

✓ Voor toelaatbare leerlingen van de mavo/havo- en havo/vwo-brugklas geldt dat kinderen met één of 
meerdere broers en/of zussen die in schooljaar 2020-2021 op het RLD zitten en kinderen van medewerkers 
van het RLD verzekerd zijn van een plaats in respectievelijk de mavo/havo-brugklas of de havo/vwo-
brugklas. 

✓ Voor toelaatbare leerlingen van de vwo-brugklassen (tweetalig gymnasium, tweetalig atheneum, 
Nederlandstalig vwo, geldt dat kinderen met één of meerdere broers en/of zussen die in schooljaar  
2020-2021 op het RLD zitten en kinderen van medewerkers van het RLD verzekerd zijn van een plaats in 
één van de drie typen vwo-brugklassen of de havo/vwo-brugklas. 

 
 Mogelijke situaties: 

• Leerlingen die zijn uitgeloot worden, bij een beschikbare plaats in een andere brugklas op het RLD 
passend bij het advies van de basisschool, benaderd om zich aan te melden voor de 2e aanmeldingsronde. 

• Leerlingen uitgeloot voor de havo/vwo-groep, worden naar andere scholen met havo/vwo brugklassen 
doorverwezen, omdat voor deze leerlingen geen alternatief op het RLD geboden kan worden. 

• Leerlingen uitgeloot voor de mavo/havo-groep, worden naar andere scholen doorverwezen omdat voor 
deze leerlingen geen alternatief op het RLD geboden kan worden. 

• Loting wordt z.s.m. na binnenkomst van aanmelding, na afronding van de gesprekken met de basisscholen 
en na de bijeenkomst van de toelatingscommissie, uitgevoerd. 

• Loting geschiedt onder notarieel toezicht. 
 
Planning in de tijd 
Uiterlijk 1 april 2021 is de eerste lotingsronde afgerond.  
De uiterlijke aanmelding voor de tweede lotingsronde is 7 april 2021.  
De tweede lotingsronde is uiterlijk 9 april 2021 afgerond. Ouders en leerlingen die in de loting betrokken zijn 
worden geïnformeerd. Uitslag van de loting wordt uiterlijk tegelijk met de plaatsingen bekend gemaakt.  
De plaatsing van de eerste aanmeldingsronde wordt op 1 april 2021 per e-mail meegedeeld. 
 
Loting tweede ronde 
Indien het aantal leerlingen, met het RLD als tweede keuze, voor een afdeling groter is dan het aantal nog 
resterende plaatsen, wordt de lotingsprocedure zoals bij ronde 1 is aangegeven gevolgd. Zoals aangegeven zijn 
er in de tweede lotingsronde géén voorrangsregels voor leerlingen die woonachtig zijn of zullen zijn binnen de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug en evenmin voor leerlingen met broertjes en/of zusjes die in schooljaar 2020-
2021 op het RLD zitten, en kinderen van medewerkers van het RLD. 
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Leerlingen met het RLD als eerste keuze én uitgeloot in de eerste aanmeldingsronde krijgen voorrang op 
leerlingen met het RLD als tweede keuze. Leerlingen moeten wel zijn aangemeld voor de tweede 
aanmeldingsronde willen zij kunnen deelnemen aan deze lotingsronde.  
 
Loting in de tweede ronde vindt plaats op uiterlijk 9 april 2021. De uitslag van deze loting en het bericht van 
plaatsing wordt op 9 april 2021 per e-mail naar de ouders en leerlingen verzonden. 
 
Loting derde ronde 
Indien het aantal leerlingen, met het Revius Lyceum Doorn als derde keuze of bij een verzoek voor herplaatsing 
na uitslag eindtoets basisonderwijs, voor een afdeling groter is dan het aantal nog resterende plaatsen, wordt 
de lotingsprocedure zoals bij ronde 1 en 2 is aangegeven gevolgd. Zoals aangegeven zijn er ook in de derde 
lotingsronde géén voorrangsregels voor leerlingen die woonachtig zijn of zullen zijn binnen de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug en evenmin voor leerlingen met broertjes en/of zusjes die in schooljaar 2020-2021 op het 
RLD zitten en kinderen van medewerkers van het RLD. Echter, de leerling met een herplaatsingsadvies heeft 
wél voorrang op de leerlingen met het Revius Lyceum Doorn als derde keuze. 

 
 
 
 
 


