
AMERSFOORTSE CONTACTRAAD 
 
 
Tijdpad m.b.t. de aanmelding van leerlingen 2020-2021 en de eventuele procedure na 
loting(en) 
 

 vr 31 januari: alle VO-scholen hebben de lotingsprocedure op hun website staan 

 vr 31 januari: instroommogelijkheden bekend en zichtbaar website basisnaarbrug.nl  

 vr 13 maart: aanmeldingen vanuit PO bij alle VO-scholen bekend 

 ma 16 maart: OSO is op orde en alle VO-scholen hebben zicht op de (eerste) 
aanmeldingen 

 di 17 maart: ruimte voor de VO-scholen om te bepalen hoe de aantallen leerlingen 
geplaatst kunnen worden conform afspraken 

 wo 18 maart: alle VO-scholen maken hun aantallen aangemelde leerlingen bekend, 
inclusief de mededeling of er wel of niet moet worden geloot; tevens wordt 
aangegeven hoeveel plaats er nog is voor leerlingen; bericht gaat naar de besturen 

 do 19 maart: VO-kamer maakt aan alle VO-scholen bekend waar geloot moet worden 
en op welke VO-scholen nog ruimte is voor plaatsing; dat bericht komt ook op de 
gezamenlijke (BAVO) website en op de websites van alle VO-scholen 

 vr 20 maart: loting op de VO-scholen met teveel aangemelde leerlingen, conform 
vastgestelde procedure; uitslag van de loting is alleen bekend bij VO-scholen 

 vr 20 maart: VO-scholen krijgen een standaardbrief die op maandag 23 maart 
verzonden kan worden naar de ouders van de uitgelote leerlingen en de PO-scholen; 
in deze brief staat ook op welke VO-scholen ruimte is 

 ma 23 maart: bericht naar de ouders van uitgelote leerlingen vanuit VO-scholen waar 
geloot is met mededeling van uitloting, met de mededeling op welke VO-scholen nog 
wel ruimte is en met de mededeling dat aanmelding tot en met 26 maart mogelijk is; 
de daarbij betrokken PO-scholen krijgen tevens bericht over hun uitgelote leerlingen 
de berichtgeving gaat op die dag digitaal (en wordt desgewenst gevolgd per post) 

 di 24 t/m do 26 maart: ruimte voor contact ouders/uitgelote leerlingen en VO-
scholen met ruimte tot plaatsing 

 vr 27 maart: definitieve aanmelding staat vast. 


