Loting
Bij Agora kunnen we slechts een bepaald aantal nieuwe leerlingen toelaten komend
schooljaar. In de loop van de komende maanden wordt het aantal nieuwe leerlingen
bepaald.
Alvast een rekenvoorbeeld: stel dat we bepalen dat er 51 nieuwe leerlingen plaatsbaar zijn
en er melden zich meer leerlingen aan dan zullen we moeten loten.
We gaan dan als volgt te werk:
We verdelen de aangemelde leerlingen over de volgende categorieën:
● vmbo
● havo
● vwo
We doen dit op basis van het basisschooladvies. Mocht de basisschool een dubbel advies
geven, bijvoorbeeld vmbo-t/havo, dan word je ingedeeld bij vmbo. Bij een havo/vwo advies,
delen we je in op havo. Let op: dit is alleen vanwege deze loting en zegt niets over het
niveau van je diploma. Als je een vmbo-t/havo advies hebt zullen we met jou samen streven
naar een havo diploma.
Voor elke categorie hebben wij 17 plaatsen beschikbaar. Indien er meer dan 17 kandidaten
zijn, zullen we eerst broertjes en zusje van onze huidige leerlingen een volgnummer geven
binnen jouw categorie. Dit doen we op basis van loting. We verloten hierbij eerst
volgnummer 1, daarna 2 enzovoorts. Vervolgens verloten we op dezelfde manier
volgnummers voor de overige kandidaten. Heb jij een volgnummer boven de 17, dan zullen
wij je uiterlijk 2 weken na de aanmeldavond hiervan op de hoogte brengen. Dit betekent niet
dat je geen kans maakt om volgend schooljaar naar Agora te komen. Het betekent wel dat
leerlingen met een volgnummer tot en met 17 voorrang hebben.
Zijn alle nummers 1 tot en met 17 zeker van een plek?
Helaas is dat niet zo. We zullen de dossiers van alle kandidaten bestuderen om ervoor te
zorgen dat in onze nieuwe lichting niet meer dan 10% van de leerlingen (zwaardere) zorg
problematiek heeft. Dit betreft maximaal 5 kandidaten in deze lichting. Indien er meer dan 5
kandidaten zijn waar dit betrekking op heeft, hebben de kandidaten met het laagste
volgnummer voorrang (bij gelijk volgnummer zullen we loten).
Indien er in een categorie minder dan 17 kandidaten zijn, zullen we deze categorie aanvullen
uit de andere categorieën. Hiervoor komen dan eerst de nummers 18 van de andere
categorieën in aanmerking en vervolgens de nummers 19, etc. Indien nodig zal tussen
leerlingen met hetzelfde volgnummer geloot worden, een leerling met een lager volgnummer
zal altijd voorgaan op een leerling met een hoger volgnummer uit een andere categorie.

