
 
 
Aannamebeleid Montaigne Lyceum schooljaar 2022-2023       
 
Grondslag/identiteit  
Het Montaigne Lyceum is een interconfessionele school die alle leerlingen welkom heet  

 
Aangeboden schoolsoorten  

• Vwo (Gymnasium)  

• Vwo (Atheneum)  

• Havo  

• Mavo (Vmbo theoretische leerweg)  

• Kader (Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg)  

 
Capaciteit  
Het Montaigne Lyceum heeft plaats voor 250 leerlingen nieuwe leerlingen in de brugklas.  
Hierbij zijn de streefpercentages per klas: 

 
Brugklastype Aantal plaatsen Plaatsen in % 

 
Bijbehorende schooladviezen 

Vwo 120 48% Havo/vwo, vwo 

Havo 56 22,4% vmbo tl/havo, havo, havo/vwo   

Mavo 52 20,8% vmbo kader/vmbo tl, vmbo tl, vmbo tl/havo   

Kader 22 8,8% Vmbo kader, vmbo kader/vmbo tl 

 250 100%  

 
We plaatsen leerlingen met een gedeeld advies in principe in de klas met het hogere niveau.  
De kaderklas uitgezonderd: voor toelating in deze klas is een ongedeeld kader-advies nodig.  
Wanneer de basisschool of wij het in het belang van de leerling achten dat een leerling op het lagere niveau 
van het advies start kan hier van worden afgeweken. Dit wordt altijd met de ouders besproken.  
We streven naar een verdeling van 20% gemengd advies en 80% vol advies binnen de klassen. Eventuele 
loting voor een klas vindt dan ook plaats op adviesniveau. 
 
Voorrangsregels  
Bij teveel aanmeldingen voor een bepaald niveau past het Montaigne Lyceum onderstaande   
voorrangsregels toe:  

➢ Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of (half-, stief-) zus op het Montaigne Lyceum  

➢ Voorrang voor kinderen van personeelsleden werkzaam op de school van eerste keuze  

 

Werkwijze bij loting  
Bij over aanmelding voor een bepaald niveau wordt na toepassing van de voorrangsregels gekeken naar de 
percentages van de adviezen in die klas. Daarna wordt er geloot onder de overige aanmeldingen voor dat 
niveau. Een notaris zal, indien loten nodig is, op woensdag 22 maart 2022 de loting verrichten. Voor het 
schooljaar 2022-2023 kunnen wij alle plaatsbare leerlingen met een havo advies, een havo/vwo advies of 
een vwo advies aannemen, deze doen dus niet mee met een eventuele loting.  



Aanmelden op het Montaigne Lyceum periode 1 voor schooljaar 2022-2023 
De procedure en het tijdpad voor het aanmelden op het Montaigne Lyceum zijn conform de afspraken zoals 
vastgelegd in de BOVO-procedure. Meer informatie hierover vindt u op www.bovohaaglanden.nl    
  
Aanmeldtermijn 
De aanmeldtermijn loopt van zaterdag 12 februari tot en met vrijdag 25 februari 2022. 
Aanmelden op het Montaigne Lyceum kan digitaal, zie hiervoor de website, en op de volgende momenten: 
Zaterdag 12 februari     van 10.00-14.00 uur 
Woensdag 16 februari                     van 19.00-20.30 uur 
Maandag 14 februari tot en met vrijdag 25 februari  van 08.30-16.00 uur  
Data onder voorbehoud I.v.m. Covid-19. Actuele informatie vindt u op www.montaignelyceum.nl 
 
Contact 
Wanneer u vragen heeft over de aanmeldprocedure dan kunt u mailen naar info@montaignelyceum.nl  

• Heeft u vragen over de aanmelding voor onze havo- en vwo-brugklassen dan kunt u contact 
opnemen met de afdelingsleider Stefan Stad via s.stad@montaignelyceum.nl  

• Heeft u vragen over de aanmelding voor onze kader- en mavo-brugklassen dan kunt u contact 
opnemen met de afdelingsleider vmbo Maurice van der Made via 
m.vandermade@montaignelyceum.nl  

• Heeft u vragen over passend onderwijs of ons ondersteuningsprofiel dan kunt u contact opnemen 
met onze zorgcoördinator Ellen de Keyser via e.dekeyser@montaignelyceum.nl 

  
Wat is nodig om uw zoon/dochter aan te melden op het Montaigne Lyceum? 

➢ Ouder(s)/verzorger(s) van de leerling moeten het aanmeldformulier met unieke aanmeldcode en het 
schoolkeuzeformulier hebben ondertekend als het op school wordt ingeleverd, of ter plekke nog 
ondertekenen. Niet getekende formulieren mogen niet verwerkt worden. 

➢ Burgerservicenummer (kopie van) ID kaart of paspoort van de leerling ter controle. 
  
Leerlingen die wonen in Den Haag (inclusief Voorburg en Rijswijk) 

• Van de basisschool ontvangt u een aanmeldformulier met unieke aanmeldcode (voorblad en 
formulier ter ondertekening) en een schoolkeuzeformulier. Deze formulieren zijn nodig bij de 
aanmelding en dient u mee te nemen of te uploaden bij digitale aanmelding. 

  
Leerlingen die niet in Den Haag wonen (maar bijvoorbeeld in Delft of Pijnacker/Nootdorp) 

• U ontvangt van de basisschool een aanmeld-/adviesformulier met een unieke aanmeldcode. Deze 
dient u mee te nemen naar de aanmelding of te uploaden bij digitale aanmelding. Wij hebben voor u 
een schoolkeuzeformulier zodat u meerdere Haagse scholen kunt opgeven. 

• Indien uw basisschool niet met een unieke aanmeldcode werkt dan heeft u het 
schooladviesformulier nodig en het onderwijskundig rapport (voor zover in bezit). 

  
Hoe werkt het? 
U heeft het schoolkeuzeformulier/aanmeldformulier getekend en persoonlijk ingeleverd. De gegevens 
worden door ons ingevoerd in Onderwijs Transparant. Vanuit Onderwijs Transparant krijgen de leerlingen 
van de Haagse scholen vervolgens een bevestigingsmail van de aanmelding.  
Om de contactgegevens compleet te hebben vullen ouders een administratieformulier in (zie onze website). 
Via de mail ontvangen zij een bevestiging van de aanmelding. 
  
Digitaal aanmelden 
Wanneer uw basisschool digitaal aanmelden toestaat dient dit ook binnen  de aanmeldtermijn te gebeuren. 
U ontvangt hiervoor van de basisschool een handleiding. Indien u vragen heeft over de voor u geldende 
voorrangsregels verwijzen wij u naar onze website. Binnen enkele dagen na aanmelding ontvangt u van ons 
een e-mail ter bevestiging van de aanmelding. 
 
Bericht over toelating 
Gedurende de aanmeld- en behandelperiode mogen we geen mededelingen doen over de plaatsing van uw 
zoon/dochter. Op donderdag 7 april wordt u tussen 15.00-17.00 uur door de BOVO geïnformeerd over de 
plaatsing van uw zoon/dochter. Tevens ontvangt u van ons een bevestiging van de plaatsing en verdere 
informatie.  

http://www.bovohaaglanden.nl/
http://www.montaignelyceum.nl/
mailto:info@montaignelyceum.nl
mailto:s.stad@montaignelyceum.nl?subject=informatie%20m.b.t.%20aanmelding%20havo%20en%20vwo%20brugklassen
mailto:m.vandermade@montaignelyceum.nl?subject=informatie%20aanmelding%20kader%2Fmavo
mailto:e.dekeyser@montaignelyceum.nl?subject=informatie%20m.b.t.%20passend%20onderwijs%20of%20ondersteuningsprofiel%20Montaigne%20Lyceum


Aanmelden op het Montaigne Lyceum periode 2 voor schooljaar 2022-2023 
De procedure en het tijdpad voor het aanmelden op het Montaigne Lyceum zijn conform de afspraken zoals 
vastgelegd in de BOVO-procedure. Meer informatie hierover vindt u op www.bovohaaglanden.nl 
 
Indien niet alle plekken in de eerste aanmeldperiode zijn opgevuld worden de beschikbare plekken op 
zaterdag 9 april vanaf 10.00 uur zichtbaar op de Scholenwijzer (https://scholenwijzer.denhaag.nl/). 
 

Aanmeldtermijn 
De aanmeldtermijn 2e ronde loopt van maandag 11 april tot en met donderdag 14 april 2022. 
Aanmelden kan digitaal of u kunt hiervoor tussen 9.00-16.00 uur binnen lopen op school. 
 
Hoe werkt het? 
U heeft het schoolkeuzeformulier/aanmeldformulier getekend en persoonlijk ingeleverd. De gegevens 
worden door ons ter plekke ingevoerd in Onderwijs Transparant. U krijgt van ons een print van de verwerkte 
scholenlijst mee. 
 
In periode 2 gelden er geen voorrangsregels, dit is conform de BOVO-procedure. Bij te veel aanmeldingen 
voor een bepaalde klas vindt er weer een loting plaats. Deze wordt verricht door de notaris. 
Ook in de 2e periode houden we rekening met de streefpercentages gedeelde en volledige adviezen.  
 
Bericht over toelating 
Gedurende de aanmeld- en behandelperiode mogen we geen mededelingen doen over de plaatsing van uw 
zoon/dochter. Bij over aanmelding wordt er op donderdagochtend 21 april door de notaris geloot. 
Op donderdag 21 april tussen 15.00-17.00 uur wordt u door de BOVO geïnformeerd over de plaatsing van 
uw zoon/dochter. Op 21 april ontvangt u de schriftelijke bevestiging van het Montaigne Lyceum en verdere 
informatie. 
 
Aanmelden op het Montaigne Lyceum restperiode voor schooljaar 2022-2023 
De procedure en het tijdpad voor het aanmelden op het Montaigne Lyceum zijn conform de afspraken zoals 
vastgelegd in de BOVO-procedure. Meer informatie hierover vindt u op www.bovohaaglanden.nl  
 
Hoe werkt het? 
Indien er na de tweede aanmeldperiode nog vrije plekken zijn of er vrije plekken zijn ontstaan door 
leerlingen die zich hebben teruggetrokken worden deze plekjes gepubliceerd op de scholenwijzer op 
zaterdag 23 april vanaf 10.00 uur. Ook in de restperiode houden we rekening met de streefpercentages 
gedeelde en volledige adviezen.  
 
Toelating wordt bepaald op volgorde van binnenkomst, tenzij op dinsdag 10 mei sprake is van over 
aanmelding. Bij over aanmelding geldt: alle aanmeldingen op dinsdag 10 mei tot 17.00 uur, worden 
behandeld alsof deze gelijktijdig zijn binnengekomen. Vervolgens vindt een loting plaats om de volgorde van 
behandeling te bepalen. De betreffende ouders worden uiterlijk woensdag 11 mei, 10.00 uur, geïnformeerd 
over de uitkomst van de loting. 
 
Opgehoogde adviezen na de eindtoets Let op: onder voorbehoud van landelijke data en ontwikkelingen 
Wanneer de eindtoets een hoger advies aangeeft dan het plaatsingsadvies van de basisschool kan de 
basisschool besluiten het plaatsingsadvies aan te passen. De basisschool moet dit aangepaste advies uiterlijk 
24 mei in Onderwijs Transparant hebben verwerkt. Wanneer de basisschool het advies van uw zoon of 
dochter heeft opgehoogd en u graag een wijziging in de plaatsing wilt dient u dit zo spoedig mogelijk te 
mailen naar info@montaignelyceum.nl Wij nemen contact met u op om de plaatsingsmogelijkheden met u 
te bespreken.  
 

Afhankelijk van eventuele vrije plaatsen en in overleg met de basisschool zijn er drie mogelijkheden na 
aanpassing van het advies: 

- de plaatsing wordt herzien naar een hoger niveau  
- de leerling blijft toegelaten op het eerder vastgestelde niveau  
- de ouders besluiten de aanmelding terug te trekken 

De besluiten worden verwerkt in POVO OT. 
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