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LOTING
BG/abh
2022.001512.01
rep.nr : 24.166

Heden, vierentwintig maart tweeduizend tweeentwintig, verscheen voor mij, mr. Albert •
Johannes Gunnink, kandidaat-notaris, tijdelijk waarnemende het kantoor van mr. drs. Fokko
Aleid Keuning, notaris te Groningen;

UITTREKSEL

de heer Hendrik Evert Mulder, (enzovoorts);•
te dezen handelende als gevolmachtigde van het bestuur van de stichting Stichting Openbaar
Onderwijs Groep Groningen, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, feitelijk gevestigd te
Groningen en aldaar kantoorhoudende aan de Leonard Springerlaan 39 (9727 KB),
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01166995, hierna te noemen: "Stichting
O2G2".•
I.

CONSIDERANS.

De comparant verklaarde dat de Stichting O2G2 voor het schooljaar tweeduizend •
tweeentwintig/tweeduizend drieentwintig een regeling heeft opgesteld met betrekking tot •
aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de brugklassen van de aan haar verbonden
scholen, welke regeling van toepassing is op de aanmelding en plaatsing van leerlingen die zich
hebben aangemeld voor de brugklassen van het H.N. Werkman Stadslyceum — onderdeel van •H.N. Werkman College, school voor Atheneum, HAVO, MAYO, VBO, locatie Stadslyceum, •
hierna verder te noemen: de "school", afdeling Lyceum, Atheneum, Atheneum/HAVO en
HAVO, welke regeling is beschreven in het aan deze akte gehechte reglement, hierna te
noemen: het "reglement".
De comparant verklaarde dat:
in het schooljaar tweeduizend tweeentwintig/tweeduizend drieentwintig maximaal
tweehonderddrieenzeventig (273) leerlingen kunnen worden toegelaten tot de brugklassen
van de school, waarvoor blijkens verklaring van de school beschikbaar voor:
(i)

de afdeling HAVO: achtenzeventig (78) plaatsen;

(ii)

de afdeling Atheneum/HAVO: eenentachtig (81) plaatsen;-

(iii) de afdeling Lyceum: dertig (30) plaatsen;(iv)
-

de afdeling Atheneum: vierentachtig (84) plaatsen;

dat indien het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal dat ten hoogste kan worden
toegelaten er een loting zal plaatsvinden overeenkomstig de in het reglement vermelde procedure;

-

dat kinderen met reeds een broer of zus op de school bij voorrang zullen worden geplaatst;

-

dat de kinderen welke op grond van het vorenstaande niet (bij voorrang) kunnen worden
toegelaten, op een wachtlijst worden geplaatst, waarbij de volgorde van loting bepalend is -
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voor plaatsing.
De comparant verklaarde dat de inschrijving op vijftien maart tweeduizend tweeentwintig is
gesloten en dat thans het volgende blijkt:
-

dat zich met een "eerste keuze" hebben aangemeld voor:(i)

de afdeling HAVO: achtenzeventig (78) (toelaatbare) leerlingen;

(ii)

de afdeling Atheneum/HAVO: eenentachtig (81) (toelaatbare) leerlingen;.

(iii) de afdeling Lyceum: negenendertig (39) (toelaatbare) leerlingen;
(iv)
-

de afdeling Atheneum: vierennegentig (94) (toelaatbare) leerlingen;

dat met betrekking tot de afdeling HAVO:
a.

het aantal (toelaatbare) leerlingen met een eerste keuze voor de afdeling HAVO, te
weten achtenzeventig (78), gelijk is aan het aantal beschikbare plaatsen voor de
afdeling HAVO, te weten achtenzeventig (78), zodat thans alle (toelaatbare) leerlingen
met een eerste keuze voor de afdeling HAVO geplaatst kunnen worden en tussen hen
niet geloot hoeft te worden;

b.

dat de school heeft besloten om ten aanzien van de (toelaatbare) leerlingen die zich
met een "tweede keuze" hebben aangemeld voor de afdeling HAVO peen loting te houden;

-

dat met betrekking tot de afdeling Atheneum/HAVO:
a.

het aantal (toelaatbare) leerlingen met een eerste keuze voor de afdeling
Atheneum/HAVO, te weten eenentachtig (81), gelijk is aan het aantal beschikbare
plaatsen voor de afdeling Atheneum/HAVO, te weten eenentachtig (81), zodat thans
alle (toelaatbare) leerlingen met een eerste keuze voor de afdeling Atheneum/HAVO
geplaatst kunnen worden en tussen hen niet geloot hoeft te worden;

b.

dat de school heeft besloten om ten aanzien van de (toelaatbare) leerlingen die zich
met een "tweede keuze" hebben aangemeld voor de afdeling Atheneum/HAVO peen loting te houden;

dat met betrekking tot de afdelingen Lyceum en Atheneum:
a.

van het aantal aangemelde leerlingen met een eerste keuze de navolgende aantallen •
leerlingen met voorrang zullen worden geplaatst in verband met het feit dat deze
leerlingen reeds een broer of zus op de school hebben en derhalve voldoen aan de in
het reglement bedoelde criteria, te weten:

b.

(i)

de afdeling Lyceum: twaalf (12) leerlingen;.

(ii)

de afdeling Atheneum: eenentwintig (21) leerlingen;.

derhalve ten behoeve van het resterende aantal voor een afdeling aangemelde
leerlingen een loting dient plaats te hebben, ten behoeve van de vaststelling van hun
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plaats op de plaatsingslijst casu quo wachtlijst, waarbij op grond van het vorenstaande
in beginsel voor:
(i)

de afdeling Lyceum: zevenentwintig (27) leerlingen aan de loting zullen
deelnemen;

(ii)

de afdeling Atheneum: drieenzeventig (73) leerlingen aan de loting zullen
deelnemen;

c.

dat de school heeft besloten om ten aanzien van de (toelaatbare) leerlingen die zich
met een "tweede keuze" hebben aangemeld voor de afdelingen Lyceum en Atheneum
Been loting te houden;

dat alvorens tot loting over te gaan de Stichting O2G2 kan besluiten om een of meerdere
lotnummers niet te loten deelnemen aan de loting, vanwege bijzondere omstandigheden
die door haar voorafgaande aan de loting kenbaar zijn gemaakt aan mij, notaris;
dat de plaatsing op de plaatsingslijst geschiedt onder de voorwaarde dat de leerling
toelaatbaar wordt verklaard door de toelatingscommissie op grond van de aan deze
commissie ter beschikking staande informatie.
II.

PROCEDURE LOTING.

De loting voor iedere afdeling met betrekking tot de volgorde op de plaatsingslijst van de niet bij
voorrang geplaatste leerlingen, welke heden op verzoek van de comparant door mij, notaris, zal
geschieden, vindt plaats met gebruikmaking van een bus waarin achtereenvolgens zullen
worden gestort de betreffende loten van de (toelaatbare) leerlingen met een eerste keus voor
de afdeling Lyceum respectievelijk voor de afdeling Atheneum met daarop vermeld het •
aanmeldnummer van iedere (niet bij voorrang geplaatste) leerling.
De loting vindt plaats doordat de leerlingen de plaats op de plaatsingslijst casu quo wachtlijst
verkrijgen in volgorde waarin hun aanmeldnummer wordt getrokken.III. LOTING AFDELING LYCEUM..
De comparant verklaarde vervolgens met betrekking tot de afdelinq Lyceum dat de navolgende •
aanmeldnummers, corresponderend met een aangemelde leerling, zullen deelnemen aan de
loting voor de plaatsing op de plaatsingslijst casu quo wachtlijst:
1.

SL2022L01;

2.

SL2022L02;

3.

SL2022L04;

4.

SL2022L05;

5.

SL2022L06;

6.

SL2022L07;

7.

SL2022L08;
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8.

SL2022L09;

9.

SL2022L10;

10. SL2022L11;
11. SL2022L12;
12. SL2022L13;
13. SL2022L14;
14.

SL2022L15;

15. SL2022L16;
16. SL2022L17;
17. SL2022L18;
18. SL2022L19;
19. SL2022L20;
20. SL2022L21;
21. SL2022L22;
22. SL2022L23;
23. SL2022L24;
24.

SL2022L25;

25. SL2022L26;
26. SL2022L27;
27. SL2022L28.
Vervolgens zijn voormelde loten door mij, notaris, gestort in een bus waarna is overgegaan tot
de trekking.
De loten werden in de hierna gemelde volgorde getrokken:
1.

SL2022L02

2.

SL2022L20

3.

SL2022L05

4.

SL2022L24

5.

SL2022L26

6.

SL2022L04

7.

SL2022L13

8.

SL2022L06

9.

SL2022L01

10. SL2022L21
11. SL2022L27
12. SL2022L28
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13. SL2022L08
14.

SL2022L19-

15. SL2022L22
16. SL2022L1817. SL2022L12
18. SL2022L10
19. SL2022L16
20. SL2022L14
21. SL2022L23
22. SL2022L11
23. SL2022L17
24.

SL2022L07

25. SL2022L09
26. SL2022L25
27. SL2022L15
Op grond van het vorenstaande zullen de nummers 1 tot en met 18 in een Lyceum-brugklas
worden geplaatst. De wachtlijst voor een Lyceum-brugklas vangt aan bij nummer 19.
IV. LOTING AFDELING ATHENEUM.
De comparant verklaarde vervolgens met betrekking tot de afdelinq Atheneum dat de navolgende aanmeldnummers, corresponderend met een aangemelde leerling, zullen
deelnemen aan de loting voor de plaatsing op de plaatsingslijst casu quo wachtlijst:
1.

SL2022A01;

2.

SL2022A02;

3.

SL2022A03;

4.

SL2022A04;

5.

SL2022A05;

6.

SL2022A06;

7.

SL2022A07;-

8.

SL2022A08;-

9.

SL2022A09;-

10. SL2022A10;11. SL2022A11;12. SL2022A12;13. SL2022A13;14.

SL2022A14;-

blad 5

DEHA N

15. SL2022A15;
16. SL2022A16;
17. SL2022A17;
18. SL2022A18;
19. SL2022A19;
20. SL2022A20;
21. SL2022A21;
22. SL2022A22;
23. SL2022A23;
24. SL2022A24;
25. SL2022A25;
26. SL2022A26;
27. SL2022A27;
28. SL2022A28;
29. SL2022A29;
30. SL2022A30;
31. SL2022A31;
32. SL2022A32;
33. SL2022A33;
34.

SL2022A34;

35. SL2022A35;
36. SL2022A36;
37. SL2022A37;
38. SL2022A38;
39. SL2022A39;
40. SL2022A40;
41.

SL2022A41;

42.

SL2022A42;

43.

SL2022A43;

44.

SL2022A44;

45.

SL2022A45;

46.

SL2022A46;

47.

SL2022A47;

48.

SL2022A48;

49.

SL2022A49;
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50. SL2022A50;
51. SL2022A51;
52. SL2022A52;
53. SL2022A53;
54.

SL2022A54;

55. SL2022A55;
56. SL2022A56;
57. SL2022A57;
58. SL2022A58;
59. SL2022A59;
60. SL2022A60;
61. SL2022A61;
62. SL2022A62;
63. SL2022A63;
64.

SL2022A64;

65. SL2022A65;
66. SL2022A66;
67. SL2022A67;
68. SL2022A68;
69. SL2022A69;
70. SL2022A70;
71. SL2022A71;
72. SL2022A72;
73. SL2022A73.
Vervolgens zijn voormelde loten door mij, notaris, gestort in een bus waarna is overgegaan tot
de trekking.
De loten werden in de hierna gemelde volgorde getrokken:
1.

SL2022A06

2.

SL2022A43

3.

SL2022A61

4.

SL2022A60

5.

SL2022A10

6.

SL2022A30

7.

SL2022A24

8.

SL2022A67
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9.

SL2022A33

10. SL2022A47
11. SL2022A07
12. SL2022A23
13. SL2022A13
14.

SL2022A20

15. SL2022A16
16. SL2022A55
17. SL2022A35
18. SL2022A62
19. SL2022A70
20. SL2022A11
21. SL2022A37
22. SL2022A36
23. SL2022A54•
24.

SL2022A09

25. SL2022A53
26. SL2022A65
27. SL2022A66
28. SL2022A72
29. SL2022A48
30. SL2022A51
31. SL2022A32
32. SL2022A68
33. SL2022A71
34.

SL2022A56

35. SL2022A02
36. SL2022A21
37. SL2022A58•
38. SL2022A38•
39. SL2022A69
40. SL2022A27
41.

SL2022A03

42.

SL2022A08

43.

SL2022A18
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44.

SL2022A04•

45.

SL2022A05•

46.

SL2022A19.

47.

SL2022A50•

48.

SL2022A52•

49.

SL2022A57•

50. SL2022A29
51. SL2022A49.
52. SL2022A34
53. SL2022A73
54.

SL2022A15

55. SL2022A26
56. SL2022A41
57. SL2022A25
58. SL2022A28•
59. SL2022A40•
60. SL2022A01•
61. SL2022A44•
62. SL2022A14
63. SL2022A64
64.

SL2022A39•

65. SL2022A12
66. SL2022A45
67. SL2022A22.
68. SL2022A17•
69. SL2022A31•
70. SL2022A46
71. SL2022A63
72. SL2022A59
73. SL2022A42•
Op grond van het vorenstaande zullen de nummers 1 tot en met 63 in een Atheneum-brugklas warden geplaatst. De wachtlijst voor een Atheneum-brugklas vangt aan bij nummer 64.
SLOT.

Waarvan dit proces-verbaal in minuut is opgemaakt en verleden to Groningen, op de datum en plaats in het hoofd dezer akte vermeld.
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Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en volledige
voorlezing van het geheel is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend,
om elf uur.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR WOORDELIJK GELIJKLUIDEND UITTREKSEL
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