
 

 

Procedure loting Maerlant-Lyceum 2021-2022 

De eerste aanmeldingsperiode loopt van 13 februari 2021 tot en met 5 maart 2021. Op 15 april volgt 

een bericht van toelating. De procedure voor de aanmelding is te vinden op 

www.bovohaaglanden.nl. 

Het Maerlant-Lyceum heeft plek voor 182 leerlingen. We gaan hierbij uit van 5 brugklassen havo-vwo 

en 2 brugklassen gymnasium. Mochten zich meer dan 182 leerlingen hebben aangemeld, dan wordt 

plaatsing geregeld via (decentrale) loting door een notaris. 

De volgende leerlingen worden zonder loting geplaatst: 

1. Alle leerlingen met een (half-/stief-/pleeg-)broer of zus op het Maerlant-Lyceum 

2. Alle leerlingen die een ouder hebben die werkt op het Maerlant-Lyceum 

Loting brugklas gymnasium: 

 Een leerling met een vwo-advies kan aangeven plaats te willen nemen in de brugklas 

gymnasium. Als er voor deze klassen te veel aanmeldingen zijn, kan hij of zij aangeven alsnog 

in de brugklas havo-vwo op het Maerlant-Lyceum plaats te willen nemen. Er wordt eerst 

geloot voor de brugklas gymnasium en vervolgens (eventueel) voor de brugklassen havo-

vwo. 

Loting brugklassen havo-vwo: 

 Als er te veel aanmeldingen zijn voor de brugklassen havo-vwo, worden de beschikbare 

plaatsen evenredig verdeeld over de verschillende type adviezen die bij dit brugklastype 

horen bij de loting. 

 

De leerlingen die na de decentrale loting niet kunnen worden geplaatst, worden via centrale loting 

en matching (lijst van keuzescholen) op een andere school geplaatst. Alle ouders ontvangen bericht 

van toelating op de school waarop hun kind geplaatst is. Het is ons niet toegestaan om eerder 

informatie over toelating aan ouders en basisscholen te verstrekken. 

Om de loting zo goed mogelijk te laten verlopen, is het van belang dat wij alle benodigde informatie 

hebben. Daarom moeten wij, naast het BOVO-formulier en de lijst van keuzescholen, het 

aanmeldingsvoorkeurformulier, ondertekend door een van de ouders, ontvangen (via de mail of per 

post). Dit formulier kunt u downloaden of via de site onder aanmeldprocedure. 

 

http://www.bovohaaglanden.nl/

