
 

 

 
 

TOELATINGSBELEID VOOR GROEP 8 LEERLINGEN 
 
In dit document staat beschreven welke stappen er nodig zijn om je in te schrijven bij 

het Lyceum Kralingen voor het schooljaar 2023-2024. Bij vragen kun je contact 

opnemen via info@lyceumkralingen.nl.  

 

 

Tijdpad 

Aanmeldperiode Rotterdamse scholen 20 februari t/m 17 maart 2023 

Intakegesprekken inplannen Vanaf 19 januari 2023 via de website 

Inschrijfavonden Lyceum Kralingen  8 en 13 maart 2023 

Eventuele loting  23 maart 2023 

Uitslag plaatsing  Vanaf 20 maart 2023  

(uiterlijk 24 maart bij loting) 

 

 

Inschrijfvoorwaarden  

• Je hebt een havo-, havo/vwo- of een vwo-basisschooladvies.  

Je kunt je dus niet bij Lyceum Kralingen inschrijven als je een mavo of een 

mavo/havo-advies hebt gekregen. 

• Lyceum Kralingen is je eerste keus.  

Let op: je kunt je alleen inschrijven als Lyceum Kralingen je eerste keus is.  

 

Wanneer en hoe kun je je inschrijven? 

De aanmeldperiode voor schooljaar 2023-2024 is van 20 februari t/m 17 maart 2023.   

Om je in te kunnen schrijven bij het Lyceum Kralingen moet je een intakegesprek 

inplannen. Vanaf 19 januari 2023 kun je via de agenda op de website van Lyceum 

Kralingen een intakegesprek inplannen. De intakegesprekken vinden in eerste 

instantie plaats op de feestelijke inschrijfavonden op:  

• Woensdag 8 maart 2023 

• Maandag 13 maart 2023 
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Je wordt verzocht je in te schrijven op 8 of 13 maart. Zijn jouw ouder(s)/verzorger(s) 

en jij echt verhinderd op 8 en 13 maart? Dan kun je je inschrijven op een ander 

moment. Let op: er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar.  

 

Via onze website kun je een intakegesprek inplannen (via deze link of 

lyceumkralingen.nl > Inschrijven ’23-’24 > Intakegesprek > Intakegesprek inplannen). De 

link brengt je naar de agenda waar je een datum en tijdvak kunt selecteren voor het 

intakegesprek en je de contactgegevens van je ouder(s)/verzorger(s) en van jezelf 

kunt invullen. Na het inplannen van het intakegesprek ontvang je een 

bevestigingsmail.  

 

Wat is een intakegesprek?  

Op de dag dat jij een intake hebt ingepland heb je een gesprek met een van de 

collega’s van Lyceum Kralingen en jouw ouder(s)/verzorger(s). Het gesprek zal 

ongeveer 20 tot 30 minuten duren.  

 

Wat moet je meenemen naar het intakegesprek?  

• Het adviesformulier van de basisschool met unieke code 

Alle groep 8 leerlingen uit Rotterdam ontvangen dit adviesformulier. Hierop 

staat het advies vermeld met een unieke code. Deze unieke code is 

noodzakelijk voor de inschrijving. Ben jij afkomstig van een basisschool uit een 

andere regio en heb jij nog geen adviesformulier met unieke code? Dan 

verzoeken wij je het schriftelijk advies van de basisschool te laten zien bij het 

gesprek.  

• De voorkeurslijst scholen 

Hierop staan de VO-scholen waar jij een voorkeur voor hebt, in volgorde van 

voorkeur. Als het goed is, staat Lyceum Kralingen op de eerste plaats.  

• Het onderwijskundig rapport (OKR) 

• Legitimatiebewijs 

• Twee pasfoto’s van jezelf  

• Eventuele andere relevante gegevens, bijvoorbeeld een dyslexieverklaring 

 

Wat kun je verwachten tijdens dit gesprek en hoe moet je je voorbereiden? 

Tijdens dit gesprek staat jouw motivatie voor Lyceum Kralingen en een van de pijlers 

centraal. We willen je vragen om je voor te bereiden op dit gesprek, omdat we graag 

leerlingen aannemen die doelbewust voor onze school hebben gekozen. Zie verder 

alle informatie wat je nodig hebt om je voor te breiden via deze link of 

lyceumkralingen.nl > onder ‘Inschrijven ’23-’24’ > ‘Voorbereiding intakegesprek’. 

 

Plaatsingsprocedure 

Jouw ouder(s)/verzorger(s) worden na het doorlopen van het gehele inschrijfproces 

geïnformeerd over de toelating op het Lyceum Kralingen. Dit zal uiterlijk 24 maart 

2023 via de mail gecommuniceerd worden. Leerlingen met een havo- of een 

https://www.kralingslyceum.nl/inschrijvingen/
https://lyceumkralingen.nl/uploads/voorbereiding-intakegesprek-lk.pdf
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havo/vwo-advies worden standaard in een brede brugklas geplaatst (een havo/vwo-

brugklas). Leerlingen met een enkelvoudig vwo-advies worden in een vwo-brugklas 

geplaatst. 

 

Als een leerling niet toelaatbaar is, ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) bericht en 

wordt hij/zij automatisch aangemeld bij de volgende school op de voorkeurslijst. 

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn in totaal 140 plaatsen beschikbaar voor 

brugklasleerlingen.  

 

Wat doet Lyceum Kralingen bij overaanmelding?  

Bij te veel inschrijvingen (aantal inschrijvingen is hoger dan 140 leerlingen), moet er 

geloot worden. Er worden geen voorrangsregels gehanteerd. Dit betekent dat iedere 

ingeschreven leerling gelijk behandeld wordt. 

 

De loting vindt centraal plaats op donderdagochtend 23 maart en wordt verricht door 

een notaris. De school vult per leerling een aanmeldnummer in. De notaris bepaalt 

vervolgens door middel van digitale trekking de volgorde van de aanmeldnummers 

van de leerlingen. Daarna bepaalt de notaris de volgorde van de door de scholen bij 

aanmelding toegekende aanmeldnummers. De notaris stelt na de loting vast welke 

aanmeldnummers zijn ingeloot en welke op de wachtlijst staan. Na de loting krijgt 

Lyceum Kralingen de uitslag direct per e-mail toegestuurd. Vervolgens worden 

ouder(s) en leerling op de hoogte gesteld per e-mail. Voor meer informatie, houd de 

website van Koers VO in de gaten (www.koersvo.nl/voor-ouders/overstaproute/) in 

de gaten. Hier vind je vanaf maart 2023 ook een actuele overzichten van het aantal 

beschikbare brugklasplekken per school in Rotterdam. 
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