
 

• Velsen en Zuid Kennemerland worden als één regio gezien 
 

Handige informatie en tips voor het aanmelden en het lotingsproces in Zuid-

Kennemerland. 

 

 

Deze informatie en tips zijn bestemd voor: 
- leerkrachten groep 8 PO 
- intake medewerkers VO 

 
 
Beste geïnteresseerde, 
 
Na onze jaarlijkse evaluatie van het lotingsproces in Zuid-Kennemerland* hebben we 
vastgesteld dat de informatievoorziening over de aanmeldprocedure via het Brugboek, 
Brugweb en Overstap gehandhaafd blijft. Er zijn twee aandachtspunten die we graag met u 
delen, namelijk: 
 

1. zeven voorkeurscholen 
Leerlingen die een advies hebben in het segment vmbo-tl, havo of vwo dienen voortaan een 
top 7 van voorkeurscholen op te geven in plaats van 5. Hiermee hopen we dat de leerling in 
ieder geval op een van de voorkeursscholen zal kunnen worden geplaatst.  
 

2. Kansrijk aanmelden en selecteren 
Graag extra aandacht voor de instructie bij enerzijds het invullen van de aanmelding en 
anderzijds het beoordelen van de aanmelding. Dit om eenduidigheid en juistheid te 
optimaliseren. Dit doen we ook om ouders te kunnen informeren als blijkt dat er 
onduidelijkheden zijn.  
 
Graag ouders en leerlingen goed hierover informeren. Dit geldt vooral in geval van 
dubbeladviezen en bij specifieke voorkeuren.  
 
We geven een aantal voorbeelden:  

- Als je mavo/havo advies hebt, en je schrijft je in voor een havo/vwo school, dan kun 
je hier niet aangemeld of ingeloot worden. Dit omdat er geen mavo/havo klas op 
deze school aanwezig is. Dit geldt in geval van dubbeladviezen.  

- Heb je een VWO-advies hebt, maak dan ook een duidelijke keuze in Atheneum of 
Gymnasium. 

- Wil je graag naar tweetalig onderwijs (TTO)? Kies dan scholen die dit aanbieden. 
Noem dan TTO als enige keuze. Als je namelijk bij je eerste voorkeursschool als 
tweede keuze b.v. VWO opschrijft, word je ingedeeld bij het VWO van die school als 
TTO vol is. Als je geen VWO als twee keuze noteert en TTO is vol, dan heb je meer 
kans om ingeloot te worden bij je tweede voorkeursschool met TTO in je lijstje.  

 
 
Brugboek 
Voor de volledigheid zijn dit de relevante teksten uit het Brugboek ten behoeve van kansrijk 
aanmelden en selecteren: 
 
Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs 
Op je aanmeldformulier schooljaar 2022-2023 voor de VO-scholen die de Toelatings- 
procedure Zuid-Kennemerland gebruiken moet je een top 7 van verschillende scholen 
invullen als je een schooladvies hebt voor vwo, havo of vmbo-t (mavo). De school waar je 
het liefst naar toe wilt, zet je bovenaan bij ‘school 1’ en daarna bij ‘school 2, 3, 4, 5, 6 en 7’ 
de andere schoolnamen. 
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Als je je aanmeldt voor mavo, havo of vwo kun je op sommige scholen kiezen uit 
verschillende stromen. Voor jezelf, maar ook voor de loting, is het belangrijk aan te geven of 
je voor een bepaalde stroming kiest, of dat het je niet uitmaakt. 
 
Die stromen zijn: 

● Gymnasium = vwo met Latijn en Grieks. Het Stedelijk Gymnasium Haarlem heeft 
alleen maar gymnasium. Het Coornhert Lyceum, ECL, Kennemer Lyceum, 
Mendelcollege en Lyceum Sancta Maria hebben gymnasium en atheneum. 

● TTO = tweetalig onderwijs. Dit kan op het Mendelcollege (bij havo en vwo) en op Het 
Schoter (bij mavo, havo en vwo). 

● VIA = aparte onderwijsstroom voor atheneum op het Hageveld College. 
 

Hieronder zie je een voorbeeld van hoe je het formulier op de juiste manier invult:  
 

 
 
De tekst over aanmeldingsprocedure (met data, staat integraal op: 
https://www.brugweb.nl/aanmelden ) 
 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
John van Veen en Truus Vaes 
namens het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in Haarlem 

https://www.brugweb.nl/aanmelden

