Procedure aanmelding Maerlant-Lyceum voor schooljaar 2021-2022
Als uw kind het advies van de basisschool heeft gekregen en dat advies luidt HAVO, HAVO-VWO of
VWO dan:


Kunt u tussen zaterdag 13 februari en vrijdag 5 maart (16.00 uur) uw kind aanmelden door:
- het aanmeldingsformulier met unieke BOVO-code
- de voorkeurslijst van scholen (met Maerlant-Lyceum op plaats 1)
- het aanmeldingsvoorkeurformulier voorzien van handtekening
te mailen naar aanmelden@maerlant-lyceum.nl1



Op sommige basisscholen is het ook mogelijk om uw kind via een digitale procedure aan te
melden, u heeft dan een instructie via de basisschool gekregen. Het
aanmeldingsvoorkeurformulier voorzien van handtekening ontvangen wij dan graag via de
mail



U krijgt altijd bevestiging van ontvangst via de mail



Bij te veel aanmeldingen zal er geloot worden. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat
alle leerlingen die het Maerlant in de eerste ronde op plaats 1 zetten geplaatst kunnen
worden. Dit biedt helaas geen garantie, maar is wel een indicatie



Op donderdag 15 april (na 15.00 uur) krijgt u via de mail een bericht met het
toelatingsbesluit. Bij plaatsing ontvangt u dan het aanmeldingsformulier van het MaerlantLyceum zelf. Dit formulier moet op donderdag 22 april om 16.00 uur weer in ons bezit zijn.
Hierop staan vragen die specifiek betrekking hebben op de start bij ons in de brugklas.

Leerlingen van buiten de regio Den Haag

1



Als u buiten de regio Den Haag woont en geen aanmeldingsformulier met een unieke BOVOcode heeft, mailt u het BOVO-aanmeldingsformulier (te vinden op www.bovohaaglanden.nl)
en het onderwijskundig rapport van uw kind naar aanmelden@maerlant-lyceum.nl. Verder
wordt de procedure zoals hierboven beschreven gevolgd.



Als u in het buitenland woont, neem dan voor de aanmelding contact op met Rebecca van
den Berg (berg@maerlant-lyceum.nl).

Vanwege de maatregelen ontvangen wij dit jaar geen ouders of leerlingen op school voor de aanmelding. Alles gebeurt digitaal. Eventueel
kunt u de aanmeldingsformulieren ook per post verzenden.

