
Bewust 
in
Beweging

HAAGS
MONTESSORI 
LYCEUM

INFO-AVOND
voor ouders

26 jan 2022 20.00-21.30

OPEN AVOND
28 jan 2022 16.00-21.00

MAVO / HAVO



Wĳ  geven je een stevige basis. Jĳ  volgt je 
nieuwsgierigheid en gaat op ontdekkingstocht: 
naar kennis, ervaringen en je bĳ zondere talenten. 
Op jouw niveau, op een manier die bĳ  je past.

• Gepersonaliseerd onderwĳ s
• Je eigen coach
• Ontwikkelgesprekken met jou en je ouders
• Elke dag projecttĳ d: doen en ervaren
• Creatieve Masters
      Kunst, Digital Design, Sport & More, Theater, Film, Muziek, 

Kook & Zo, schaken, tuinieren, bijen en ondernemen

•  B-wise masters
     In elke periode is er een vast en wisselend aanbod:

debatteren, digital technology en robotica en schaken. Daar-
naast zijn er vaktrainingen en trainingen op verschillende ge-
bieden, zoals planning, doorzettingsvermogen en doelgericht 
werken.

• Je eigen digitale ontwikkelmap vanaf klas 1
•  Elke dag begeleiding tot 17.00 uur:

voor huiswerk, opdrachten
en projecten
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Mavo/havo-locatie voor ambitieuze doeners

Aan de Neuhuyskade, een paar minuten lopen van 
de Nassau Bredastraat, leren en werken we in een 
prachtig, transparant gebouw met werkplaatsen, 
instructie- en studieruimtes. 

Op de Neuhuyskade krĳ gen de brugklassers met een 
mavo- of mavo/havo-advies montessorionderwĳ s. 
Bĳ zonder zĳ n de projecturen waarin theorie 
verbonden is aan praktische opdrachten. De mavo/
havo-locatie is een actieve school waar leerlingen - 
onder begeleiding - kunnen werken aan opdrachten 
en huiswerk tot 17.00 uur.

De programma’s op beide locaties lopen parallel, 
zodat leerlingen makkelĳ k kunnen doorstromen: 
tussentĳ ds of na het behalen van hun diploma.



Haags Montessori Lyceum
Nassau Bredastraat 5  2596 AK Den Haag
Locatie Neuhuyskade 40  2596 XL Den Haag
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