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Loting bij basisschooladvies lager dan havo  
(mavo en mavo-havo advies) 

De afgelopen jaren bleek dat het aantal inschrijvingen 
op onze mavo (vmbo-t) enorm is gestegen. Aan de ene kant 
zijn we daar heel blij mee, aan de andere kant heeft ons 
gebouw natuurlijk grenzen qua bezetting. We willen namelijk 
dat al onze leerlingen de faciliteiten van ons gebouw optimaal 
kunnen gebruiken. Dat is de reden dat er een loting zal 
plaatsvinden als het aantal inschrijvingen voor mavo/mavo-
havo groter is dan 90. De afgelopen drie schooljaren hebben wij niet hoeven loten. Het jaar daarvoor wél. 
Heeft uw zoon/dochter een mavo (vmbo-t advies) of een mavo-havo advies, dan moet u ervoor zorgen het 
inschrijfformulier met bijbehorende documenten uiterlijk dinsdag 5 maart 2019 bij ons in bezit is. De reden 
daarvoor is dat, mocht uw zoon/dochter onverhoopt worden uitgeloot, u dan nog twee weken heeft om 
uw zoon/dochter op een andere school in te schrijven. Inschrijvingen die niet compleet zijn, worden niet in 
behandeling genomen.

Hoe gaat de loting in zijn werk? 
 
Mocht het zo zijn dat het aantal binnengekomen inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, 
dan vindt er een loting plaats. Er zijn drie categorieën die voorrang hebben bij deze loting:
1. kinderen van ouders/verzorgers die al kinderen op het Picasso Lyceum hebben zitten;
2. kinderen van personeelsleden van het Picasso Lyceum;
3. kinderen met een mavo-havo advies.

Alle uitgelote leerlingen krijgen volgens loting een nummer voor de wachtlijst. Mochten ingelote leerlingen zich 
terugtrekken, dan worden de vrijgekomen plaatsen verdeeld volgens de nummering op deze wachtlijst. Alle 
uitgelote leerlingen wordt gegarandeerd een onderwijsplek aangeboden op de nieuwe mavo van de SSVOZ 
in Zoetermeer.

Wanneer hoor ik of mijn zoon/dochter is 
ingeschreven?

Op woensdagochtend 6 maart 2019 vindt de loting 
plaats. Als uw zoon/dochter is uitgeloot, wordt u op die 
middag door ons gebeld. Omdat het Picasso Lyceum  
en de MAVO Zoetermeer onder hetzelfde bestuur vallen, 
kunnen wij u een gegarandeerde plaats aanbieden op 
deze Mavo. U krijgt daarvan automatisch bericht. 

Als uw zoon/dochter is toegelaten (dus of hij/zij is 
ingeloot óf er heeft geen loting plaatsgevonden omdat 
het aantal beschikbare plaatsen niet is overschreden), 
dan krijgt u schriftelijk bevestiging van de toelating.

Geldt de loting ook voor andere 
schooladviezen?

Nee. Voor kinderen met een havo-, vwo-, 
atheneum- of gymnasium advies, wordt er niet 
geloot. De deadline voor het inleveren van de 
inschrijving voor leerlingen met deze adviezen  
is donderdag 21 maart 2019.


