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Breda
Een date met
Balkenende

Bijstandsvrouw date topman. Het blijkt geen dubieuze
datingshow, maar de afsluiting van een bewustzijnsprogramma voor vrouwen met een bijstandsuitkering. De afsluitende
lunch in restaurant Boswachter Liesbosch vormde voor de vrouwen
een kans om te netwerken en concrete afspraken te maken met topmannen uit de private en publieke sector. Een van die topmannen
was voormalig minister-president Jan Peter Balkenende.
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De Nassau, Stedelijk Gymnasium, Orion en Michaël College zijn in trek

Op vier middelbare scholen in
Breda moeten leerlingen loten
Het is voor de tweede maal sinds de invoering
van het lotingssysteem in Breda dat vier scholen
meer inschrijvingen krijgen dan dat er plek is.
Tom Hayes
Breda

Op vier van de zestien middelbare
scholen in Breda moet een loting
uitwijzen welke leerlingen volgend
jaar toegelaten worden. Het gaat om
De Nassau, het Stedelijk Gymnasium, het Orion College en het Michaël College.
Bij het Stedelijk Gymnasium zijn
205 aanmeldingen binnengekomen, terwijl er plek is voor 175 leerlingen. De Nassau moet de meeste
kinderen teleurstellen: van de 387
inschrijvingen kunnen er 324 op de
school terecht.
Het Michaël College gaat voor het

eerst loten: daar moeten zeven leerlingen uitwijken naar een school
van tweede of derde keuze. 97
schreven zich in, er is ruimte voor
90. Net als twee jaar geleden moet
ook het Orion Lyceum weer loten:
50 leerlingen strijden daar om 40
plekken.
Volgende week vrijdag 16 maart
wordt de uitslag van de loting bekend.
Het is voor de tweede maal sinds
de invoering van het lotingssysteem in Breda dat vier scholen meer
inschrijvingen krijgen dan dat er
plek is. Al moet dat wel in het juiste
perspectief bekeken worden, zegt
lotingssecretaris Frits van der Zalm:

,,Want qua omvang verschillen die
scholen van elkaar. Het gaat niet in
alle gevallen om grote overschrijdingen.”
In 2016 moest ook bij vier scholen
geloot worden. Ook toen ging het
om De Nassau, Stedelijk Gymnasium en Orion, toen nog met het
Newman College. Vorig jaar moesten De Nassau en Newman loten.
Die laatste school heeft nu 251 aanmeldingen binnen, waar plek is
voor 270 leerlingen.

Het gaat niet
in alle gevallen
om grote
overschrijdingen
- Frits van der Zalm

Uitgelicht: Prinsentuin van
Cooth heeft een aardige stijging te
pakken: van 116 aanmeldingen vorig jaar naar 126 dit jaar. Graaf Engelbrecht lijkt juist iets minder in
trek, vergeleken met een jaar eerder:
160 vorig jaar, 133 dit jaar.
De reden voor die verschillen?
Dat is nog gissen, volgens Van der
Zalm: ,,Het is nog te vroeg om conclusies te trekken.”
Leerlingen van groep 8 mochten
drie voorkeuren aangeven. De afspraak is dat elke leerling zeker is
van een plek op een van die scholen. Ook als dit betekent dat een
school iets meer dan het vastgestelde maximum aantal leerlingen
toe moet laten.
Kinderen die een broer of zus op
de school van hun eerste keuze
hebben zitten, hoeven niet mee te
loten.

Aanmeldingen
voortgezet onderwijs
Breda
2018/2019
(Met maximum aantal plaatsen)

De Nassau 387 (324)
Newman College 251 (270)
■ OLV 237 (250)
■ Markenhage 212 (225)
■ Stedelijk Gymnasium 205 (175)
■ Mencia de Mendoza 180 (250)
■ Tessenderlandt 152
■ Scala 161
■ Graaf Engelbrecht 133 (200)
■ Prinsentuin van Cooth 126
■ Mencia Sandrode 107
■ Michaël College 97 (90)
■ De Rotonde 82
■ Christoffel 60
■ Orion Lyceum 50 (40)
■ De La Salle 43
■
■

