
  
 
 
 
 
 

Aanmelden en toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum 
voor het schooljaar 2022-2023 

 
Inleiding 

 
De Rotterdamse schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam hebben afspraken gemaakt 
over de overgang van leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs en deze vastgelegd in 
De OverstapRoute (zie website www.koersvo.nl ). De procedure die hieronder beschreven wordt 
volgt de afspraken uit De OverstapRoute. 
U kunt als ouder of verzorger uw kind voorlopig aanmelden bij ons op school als hij of zij minimaal 
een vmbo gl/tl-advies van de basisschool heeft gekregen.  
 
Voor de toelaatbaarheid tot de verschillende brugklassen op het Libanon Lyceum gelden de volgende 

criteria: 

• brugklas mavo-havo en Bèta Challenge: 
leerlingen zijn toelaatbaar met minimaal een vmbo gl/tl-advies. 

• brugklas havo-vwo, met beeldende vorming en muziek of met Technasium: 
leerlingen zijn toelaatbaar met minimaal een havo-advies of een havo/vwo-advies; 

• brugklas vwo+ (XL met gymnasium en Technasium): 
leerlingen zijn toelaatbaar met minimaal een vwo-advies. 

 
Alle klassen krijgen les volgens het Wereldklasconcept. 
Informatie met betrekking tot het Wereldklasconcept en onze profielen Bèta Challenge (mavo-havo) 
en het Technasium (havo-vwo en vwo XL) kunt u op onze website vinden.  
 
Capaciteit en verdeling 
Het Libanon Lyceum kan maximaal 240 leerlingen plaatsen in 8 brugklassen. Wij streven naar een 
evenredige verdeling over de verschillende niveaus:  

• 3 klassen mavo/havo 

• 3 klassen havo/vwo met of zonder Technasium (naar keuze) 

• 2 klassen vwo XL (gymnasium*/Technasium*) * verplicht 
 

 
Meer toelaatbare leerlingen dan plaatsen 
Vanwege de grootte van het gebouw kunnen we in het nieuwe schooljaar maximaal 8 brugklassen 
vormen. Dit betekent dat we maximaal 240 leerlingen toelaten, verdeeld over de 3 niveaus. Wij 
behouden ons het recht voor de verdeling over de niveaus aan te passen, mocht het aantal 
toelaatbare leerlingen per niveau hier aanleiding toe geven. 
 
Indien het aantal toelaatbare leerlingen de verdeling over de verschillende niveaus overstijgt, wordt 
er per niveau geloot.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.koersvo.nl/


  
 
 
 
 
 

 
Aanmelden op het Libanon Lyceum? 
 
De aanmeldingsperiode is vastgesteld van 21 februari tot en met 18 maart 2022. Met uitzondering 
van de voorjaarsvakantie (28 tot en met 4 maart 2022). 
 
U kunt via onze website aanmelden vanaf 1 februari 2022 een afspraak online maken om de leerling 
fysiek bij ons op school aan te melden. Wij stellen het op prijs als de leerling meekomt, wij  
maken graag kennis met hem of haar.  
 
Het is van belang dat u volgende documenten meeneemt bij de afspraak:  
 

• Het ingevulde aanmeldingsformulier Libanon Lyceum; deze staat op onze website en kan 
afgedrukt en ingevuld worden.  

• Het adviesformulier van de basisschool. Op dit adviesformulier staat het niveau-advies van 
de basisschool vermeld en staat de unieke code die voor de aanmelding noodzakelijk is. 

• De ingevulde voorkeurslijst met ten minste drie keuzes. 
 
Van de basisschool heeft u een unieke code en een voorkeurslijst met middelbare scholen uit de 
regio die passen bij het schooladvies van uw kind gekregen. De voorkeurslijst en de unieke code 
heeft u nodig bij de aanmelding op de middelbare school. De OverstapRoute geldt alleen voor 
scholen in de regio van Koers VO. Als uw kind afkomstig is van een basisschool uit de regio, die nog 
geen adviesformulier met een unieke code verstrekt en geen voorkeurslijsten heeft, dan verzoeken 
wij u het schriftelijk advies van de basisschool mee te brengen. 
Tijdens de aanmelding maken we in een kort persoonlijk gesprek kennis met elkaar, bespreken we de 
aangeleverde gegevens en lichten we de procedure toe die tot een eventuele toelating op het 
Libanon Lyceum leidt. 
 
De centrale loting bij eventuele overaanmelding onder de toelaatbare leerlingen vindt plaats op  

24 maart door een notaris. Daarbij geldt: 

• Dat er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van de hoogte van de resultaten uit het 
leerlingvolgsysteem (mits de leerling toelaatbaar is) 

• Dat er voorrang is voor leerlingen die al een broer of zus op het Libanon Lyceum hebben; 

• Dat ouders die meerdere kinderen voor het eerste leerjaar aanmelden zelf mogen bepalen of 
de kinderen bij de loting “aan elkaar gekoppeld” worden of dat zij ieder apart loten. 

 
De eventuele centrale loting bij overaanmelding onder de toelaatbare leerlingen vindt plaats op       
24 maart 2022. Als er niet geloot dient te worden dan wordt de toelating vanaf 21 maart en uiterlijk 
24 maart bekendgemaakt. Er wordt een automatisch bericht naar ouders/verzorgers verstuurd of de 
leerling(en) wel of niet- toegelaten zijn. Niet- toegelaten leerlingen worden automatisch aangemeld 
bij de volgende school/brugklas van voorkeur in de volgende plaatsingsronde. 

De rector en de notaris stellen na bovenstaande procedure vast welke leerlingen zijn geplaatst en 
welke leerlingen niet zijn geplaatst.  
 
Eventueel opnieuw aanmelden na bijgesteld advies. 
In mei is de uitslag van de centrale eindtoets bekend. De basisschool kan het schooladvies (allèèn) 
naar boven bijstellen. 
 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocht het schooladvies naar boven bijgesteld zijn en wil de leerling naar een andere klas met een 
hoger niveau, neem dan contact met ons op. Houdt u er rekening mee dat de klassen eventueel vol 
kunnen zitten.  
 
 
Extra ondersteuning voor leerlingen met een diagnose AD(H)D en/of autisme 
Volgens afspraken binnen het samenwerkingsverband Koers-VO heeft onze school zich 
gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een diagnose AD(H)D en/of autisme. In ons 
School Ondersteunings Profiel (zie de website van Koers VO: https://koersvo.schoolprofielen.nl ) kunt 
u lezen op welke wijze het Libanon Lyceum ondersteuning biedt aan leerlingen met een grote 
structuurbehoefte.  
 
Vanwege hun specifieke onderwijsbehoefte hebben wij deze leerlingen graag vroeg in beeld zodat 
we tijdig kunnen afstemmen of er een ‘match’ is met wat het Libanon Lyceum kan bieden. Vanwege 
de borging van de onderwijskwaliteit streven wij er naar om het aantal plaatsen voor deze leerlingen 
te beperken tot twee per klas.  
 
Bij overaanmelding loten de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben mee met de reguliere 
leerlingen. Vanaf maandag 10 januari tot en met donderdag 10 februari kunt u samen met uw kind 
bij ons kennismaken met de zorgcoördinator van de school, mw. Van Wijngaarden. Voor het maken 
van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar mw. Willems (wls@llr.nl). Wij verzoeken u het 
diagnostisch rapport en het eventueel ontvangen basisschooladvies mee te nemen naar het gesprek. 

https://koersvo.schoolprofielen.nl/
mailto:wls@llr.nl

