
 
 

 

Procedure en uitgangspunten aanmelding brugklassers OGVO 2017-2018 

 

 

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO) doet er alles aan om leerlingen op de 

school van eerste keuze te plaatsen. In enkele gevallen zou het kunnen gebeuren dat het 

niet lukt omdat er meer aanmeldingen zijn voor een school dan dat er plaats is. In dat geval 

mogen scholen wettelijk gezien voorkeursregels hanteren. 

Mocht deze situatie zich voordoen, dan treft u hieronder onze procedure en uitgangspunten 

aan: 

 

Procedure: 

- Bij de aanmelding op het Blariacumcollege, College Den Hulster of het Valuascollege 

op 20 en 21 maart vragen we naar een eerste, tweede en derde keuze. Deze tweede 

en derde keuze kunnen ook andere scholen dan een OGVO-school zijn. 

- In de gevallen dat het niet lukt om aan de eerste voorkeur tegemoet te komen, gaan 

we met betreffende leerlingen/ouders in gesprek om het alternatief te bespreken. Om 

op een objectieve manier te bepalen met welke leerlingen/ouders we dit gesprek 

gaan voeren, maken we gebruik van een geautomatiseerd systeem, in aanwezigheid 

van een notaris en een vertegenwoordiger van de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR). Dit systeem ondersteunt ons om leerlingen - 

ingevoerd met een anoniem nummer - zo optimaal mogelijk te plaatsen op een van 

onze scholen. Zo optimaal mogelijk plaatsen betekent: zoveel mogelijk leerlingen op 

de school van eerste keuze, slechts een beperkte groep leerlingen op de tweede 

keuze en in het uiterste geval op de derde keuze.  

- Leerlingen/ouders waarmee het gesprek gevoerd gaat worden, krijgen voor 12 april 

2017 bericht. De overige leerlingen krijgen vóór 24 april bericht of ze toegelaten zijn 

op de school van eerste voorkeur. 

- De campusdirecteuren voeren de gesprekken over andere mogelijkheden. Deze 

gesprekken vinden plaats voor 24 april. 

 

Uitgangspunten: 

- Het invullen van alléén een eerste keuze, betekent niet dat de leerling daar 

automatisch wordt geplaatst. 

- We volgen het schooladvies (niveau) van de basisschool. 

- Leerlingen krijgen voorrang op andere leerlingen als: 

- de leerling al een broer/zus heeft die in het huidige schooljaar 

onderwijs volgt op de school van aanmelding 

- de leerling de test heeft gehaald en aan de toelatingseisen voldoet 

voor tweetalig Engels havo en vwo / Da Vinci Class / 

TopsportTalentschool / Topklassen dans, muziek, musical, kunst. 

- Het Bevoegd Gezag behoudt zich het recht voor om in afwijking van deze procedure 

leerlingen te plaatsen indien er sprake is van bijzonder zwaarwegende redenen.  


