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Aanmeldingsprocedure en toelatingscriteria brugklas schooljaar 2023–2024 
 
De aanmeldingsprocedure is in de regio Utrechtse Heuvelrug tussen de verschillende scholen voor het 
voortgezet onderwijs gestroomlijnd. Alle scholen doorlopen dezelfde stappen en hanteren hetzelfde tijdpad. 
Hierdoor is er voor kinderen en ouders een eenduidig beeld van de aanmeldingsprocedure in de regio. 
 

 De basisschool voert schoolkeuzegesprekken met de leerling en de ouders/verzorgers. 
 De basisschool geeft een advies. 
 De basisschool meldt de leerling digitaal aan op de VO-school van zijn/haar keuze. Ouders machtigen de 

basisschool daartoe middels een machtigingsformulier. 
 Bij de aanmelding wordt alleen een school van eerste keuze aangegeven. 
 De basisschool stuurt het aanmeldingsformulier, het onderwijskundig rapport - waar mogelijk aangevuld 

met relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem - digitaal naar de school van eerste keuze.  
 Om toegelaten te worden tot het Revius Lyceum Doorn dient de basisschool zorg te dragen voor een 

volledig ingevuld onderwijskundig rapport.  
 Na aanmelding door de basisschool ontvangen de ouders van de aangemelde leerling van het Revius 

Lyceum Doorn een ontvangstbevestiging van de aanmelding. 
 In de weken na sluiting van de aanmeldingstermijn bespreekt het Revius Lyceum Doorn de leerlingen met 

de leerkracht van groep 8 van de basisschool.  
 Op 30 maart 2023 wordt het plaatsingsbesluit van de 1e aanmeldingsronde per e-mail toegestuurd aan de 

ouders. 
 Leerlingen die op het Revius Lyceum geplaatst worden, krijgen een aanmeldingsformulier toegestuurd. Dit 

formulier moet volledig ingevuld en ondertekend terug gestuurd worden. Wanneer dit originele 
aanmeldingsformulier in het bezit is van de school, is de inschrijving definitief. 

 Dyslexieverklaringen, rapporten, verzoeken om andere extra ondersteuningsbehoefte e.d. moeten uiterlijk 
14 maart 2023 op het Revius Lyceum aanwezig zijn. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. 

 Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte melden zich bij voorkeur al in de periode tussen oktober 2022 
en januari 2023 aan. Zo kan ingeschat worden of de gewenste ondersteuningsbehoefte past bij het 
zorgprofiel van het Revius Lyceum Doorn en maken we een nauwkeurige intakeprocedure door onze 
zorgcoördinator mogelijk. 
 

Mocht een kind niet geplaatst kunnen worden, dan ontvangen de ouders hierover bericht. Samen met de 
basisschool wordt een andere school voor voortgezet onderwijs gekozen. De basisschool weet op welke 
school nog plaats is.  
 
Tijdsplanning volgens de procedure 
➢ Inleveren machtigingsformulier op de basisschool uiterlijk 15 februari 2023 
➢ Aanmeldingstermijn 1e ronde   15 februari 2023 t/m 14 maart 2023 
➢ Bevestiging van ontvangst aanmelding  Vanaf 15 februari 2023 
➢ Bericht van plaatsing 1e ronde   30 maart 2023 rond 12 uur (per e-mail) 
➢ Aanmeldingstermijn 2e ronde   6 april 2023 vóór 12.00 uur 
➢ Bericht van plaatsing 2e ronde   6 april 2023 om 16 uur (per e-mail) 
➢ Aanmeldingstermijn 3e ronde   In afwachting van de POVO 
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Brugklastypen Revius Lyceum Doorn 
• mavo/havo 
• havo/vwo 
• vwo atheneum (zonder klassieke talen) 
• vwo gymnasium (met klassieke talen; brugklas start met Latijn) 
• tweetalig atheneum (zonder klassieke talen) 
• tweetalig gymnasium (met klassieke talen; brugklas start met Latijn) 

 
Plaatsing in de brugklas 
Het advies van de basisschool is leidend bij de plaatsing in een bepaalde brugklas. De basisschool baseert het 
advies onder andere op het over de leerling opgebouwde leerlingvolgsysteem (het LVS).  
 
Bepaling van de ondersteuningsbehoefte van de leerling 
➢ Op basis van het onderwijskundig rapport en de warme overdracht wordt bepaald welke 

ondersteuningsbehoefte er is. 
➢ Bij de plaatsing van een leerling wordt mede in acht genomen of het (eventuele) zorgprofiel van de leerling 

past bij het zorgaanbod van onze school.  
➢ Als er sprake is van een leerling met extra zorgbehoefte die niet past bij het zorgaanbod van de school, 

treedt automatisch de zorgplicht in werking. Het Revius Lyceum Doorn zoekt dan naar een beter passende 
school binnen het regionale samenwerkingsverband.  

 
In sommige gevallen, daar waar het gaat om leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, worden gegevens 
van pedagogische-didactische en/of psychologische tests meegenomen in de beoordeling. Om in aanmerking 
te komen voor extra ondersteuning zijn ouders verplicht om deze rapporten ter beschikking te stellen aan de 
zorgcoördinatoren van het Revius Lyceum Doorn.   
 
Toelating kan alleen plaatsvinden wanneer alle bovenstaande gegevens bij ons bekend zijn.   

Op basis van de aanmeldingen in de eerste ronde wordt bepaald hoeveel klassen per brugklastype worden 
geformeerd. 

Indien het aantal aanmeldingen voor het Revius Lyceum Doorn groter is dan het totaal aantal beschikbare 
plaatsen in de school of in een bepaalde brugklas, treedt de lotingsprocedure in werking, deze staat 
gepubliceerd op www.reviusdoorn.nl / groep-8 / aanmelden. 
 

http://www.reviusdoorn.nl/

