
 

 

 

Plaatsingsbeleid Haags Montessori Lyceum 2022-
2023 

Het Haags Montessori Lyceum (HML) is een school 
voor mavo, havo en vwo. De brede ontwikkeldoelen 
zelfstandigheid, creativiteit en maatschappelijk 
bewustzijn vormen een leidraad in ons onderwijs.  

In de eerste twee jaar werken we in heterogene 
brugklassen mavo/havo en havo/vwo. Opstroom 
tijdens de eerste 2 brugjaren kan hierdoor binnen de 
eigen klas. Daarnaast bieden we een vwo-
kernplusprogramma aan in aparte klassen. Vanaf 
klas 2 kan voor het gymnasium gekozen worden 
door vwo-leerlingen in zowel de heterogene klassen 
als in de vwo-kernplusklas.  



Leerlingen moeten minimaal een vmbo-tl advies 
hebben om toegelaten te kunnen worden.  

Het HML heeft ruimte voor 280 leerlingen, waarvan 
180 leerlingen op de havo/vwo-locatie op de Nassau 
Bredastraat en 100 op de mavo/havolocatie aan de 
Neuhuyskade geplaatst kunnen.  

Op de Nassau Bredastraat hebben we plaats voor 70 
vwo-leerlingen, 50 havo/vwo-leerlingen en 60 
havoleerlingen.  

Op de Neuhuyskade hebben we plaats voor 60 
mavoleerlingen en 40 mavo/havo-leerlingen.  

Bij een eventuele overaanmelding wordt er geloot per 
categorie. De procedure wordt hieronder beschreven. 
In geval van loting gelden de volgende voorrangsregels:  

• Kinderen die een (stief-), (half-)broer of (stief-) of 
(half) zus op het HML hebben, krijgen voorrang. 

• Kinderen van medewerkers krijgen voorrang bij de 
plaatsing.  

• Leerlingen van scholen montessori- en 
daltonscholen krijgen voorrang bij de plaatsing.  
 

 
Bij een eventuele loting is de procedure als volgt:  



De notaris zal middels loting de aanmeldingen 
rangschikken. Dat gebeurt volgens de onderstaande 
stappen.  

Stap 1: 
Leerlingen met een die een broer of zus op het HML 
hebben, worden zonder loting geplaatst, tenzij er meer 
aanmeldingen dan plaatsen zijn in die categorie. 
Stap 2: Indien er na stap 1 plaatsen over zijn, worden 
de kinderen van medewerkers zonder loting geplaatst, 
tenzij er meer aanmeldingen in die categorie dan 
plaatsen zijn. 
Stap 3: Indien er na stap 2 plaatsen over zijn, worden 
de leerlingen van scholen met traditioneel 
vernieuwingsonderwijs zonder loting geplaatst, tenzij 
er meer aanmeldingen in die categorie dan plaatsen 
zijn. 
Stap 4: 
Indien er na stap 4 plaatsen over zijn voor leerlingen 
zonder voorrang, worden die leerlingen zonder loting 
geplaatst, tenzij er meer aanmeldingen zijn dan 
plaatsen.  

Loting van de volgorde waarin leerlingen geplaatst 
worden, wordt bepaald door de notaris. 

 


