
Informatieavond di 25 januari start 19:00

Open Dag za 29 januari start 10:00

Alle activiteiten zijn online:  
maerlant-lyceum.nl/groep-8

Johannes Bildersstraat 11 2596 ED Den Haag maerlant-lyceum.nl
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Welkom

Wat ontzettend leuk dat je je hebt aangemeld voor onze 
online informatieavond en Open Dag. 

Het Maerlant-Lyceum is een open, veilige en goed 
georganiseerde school waar docenten en leerlingen elkaar 
kennen en iedereen zichzelf mag zijn. De sfeer is prettig 
en de mogelijkheden om je zowel binnen als buiten de 
les te ontwikkelen zijn talrijk. Docenten zijn behulpzaam 
en denken met je mee. Wij zijn een school met een hoog 
niveau en met tradities. Vanuit die tradities gaan we altijd 
voor vernieuwing. Dit kan bij ons op allerlei manieren. De 
afgelopen jaren zijn we bijvoorbeeld vooral bezig geweest 
met het worden van de groenste school van Den Haag. 
Daarnaast hoort hier ook de invoering van een nieuw 
vak in de brugklas bij waar jouw digitale vaardigheden 
“futureproof” worden gemaakt. Tenslotte blijven versterkt 
talenonderwijs, ons bloeiende gymnasium en onze focus 
op bèta-onderwijs onze sterke punten. 

Je zal de komende periode een belangrijke keuze moeten 
maken voor een nieuwe school en wij gaan je daarbij 
helpen. Op de Open Dag en informatieavond doen we 
dat met video, beeldmateriaal, interactieve onderdelen 
en de mogelijkheid om live vragen te stellen aan ons. Het 
programma wijst zich vanzelf. Hierna weet je waarin onze 
school zich onderscheidt van alle andere goede scholen in 
de omgeving. De school die je uiteindelijk kiest moet echt 
bij je passen, dan is succes en plezier gegarandeerd, want 
je schooltijd is een belangrijke tijd in je leven.

Dat plezier wat ik jullie gun voel ik iedere dag weer als 
ik naar het Maerlant-Lyceum kom, de afgelopen 3 jaar 
als conrector en nu sinds dit jaar als rector. Ik hoop jullie 
volgend schooljaar te zien in de gangen of bij de deur als 
ik je welkom heet.

Ik wens jullie veel succes toe bij het maken van je keuze!

Rebeccca van den Berg  
rector

Aanmeldings - 
 procedure  
brugklas 2022

Aanmelding 
Het aanmeldformulier en informatie 
over de aanmeldingsprocedure is te 
vinden op onze site:  
www.maerlant-lyceum.nl.

Toelatingscriteria 
Voor atheneum/havo moet het 
basisschooladvies minimaal havo  
zijn en voor het gymnasium moet  
het advies vwo zijn. Dit schooljaar 
hebben we plek voor 168 leerlingen  
(4 brugklassen atheneum-havo  
en 2 brugklassen gymnasium).  
(Stief)broertjes en zusjes en kinderen 
van personeelsleden hebben voorrang 
bij een eventuele loting.

Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Nienke de Waard 
(brugklascoördinator).

Maerlant-Lyceum
Johannes Bildersstraat 11
2596 ED Den Haag  
070 324 45 29  
info@maerlant-lyceum.nl  
www.maerlant-lyceum.nl

http://www.maerlant-lyceum.nl/
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Waarom het Maerlant-Lyceum?

Het Maerlant-Lyceum is een openbare school voor 
gymnasium, atheneum en havo in de Haagse wijk 
Benoordenhout. De school biedt een veilige en 
vertrouwde leeromgeving waar goed presteren  
en met plezier naar school gaan samenvallen.

Het Maerlant-Lyceum is met ruim 1.100 leerlingen 
en ongeveer 100 medewerkers een overzichtelijke 
school, waar iedereen elkaar kent. Dat geeft een 
veilig gevoel. De sfeer is ontspannen, prettig  
en open. De nadruk ligt op talentontwik keling, 
onderling respect, ruimte voor het individu en  
luisteren naar elkaar.

Het Maerlant-Lyceum kent drie vormen van 
onderwijs: gymnasium, atheneum en havo. 
Er zijn brugklassen gymnasium en atheneum/
havo. 

Het Maerlant-Lyceum heeft een aantal speerpun-
ten om de schooltijd voor leerlingen nog interes-
santer en breder te maken:

Versterkt taalonderwijs
Vanaf de brugklas krijgen alle leerlingen gedurende 
hun gehele schoolperiode twee uur extra Engels 
per week. Uiteindelijk kunnen zij hiermee verschil-
lende certificaten halen, zoals B2First, CAE en CPE, 
allen uitgegeven door de University of Cambridge. 
Om het Engels van de leerlingen nog beter te kun-
nen ontwikkelen, wordt er in de gehele onderbouw 
het vak drama in het Engels gegeven. 

Techniek en robotica
Leerlingen die enthousiast zijn voor techniek  
zitten goed op het Maerlant-Lyceum. Wij zijn in 
Den Haag toonaangevend op het gebied van 
robotica. We hebben veel enthousiaste leerlingen 
uit de onderbouw die jaarlijks deelnemen aan de 
robotcompetitie First Lego League. Bovenbouw-
leerlingen doen mee aan het roboticatoernooi  
First Tech Challenge.
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Gymnasium
Op ons gymnasium krijgen de leerlingen vanaf  
de brugklas Latijn. In de tweede klas komt daar 
Grieks bij. In het kader van de klassieke vorming is 
er voor gymnasiasten ieder jaar een gymnasium-
dag en is er een aantal speciale excursies, onder 
andere de studiereis naar Trier. 

Commissies
Het Maerlant-Lyceum heeft een rijke historie  
als het gaat om het vormen van commissies, 
waarin leerlingen actief deelnemen om de school 
maatschappelijk betrokken te laten zijn. Zo is er  
de Goede Doelen-commissie, de commissie  
Duurzaamheid en de Technische commissie.  
Meer over de commissies is te vinden op onze site. 

Sport en cultuur
Op het Maerlant-Lyceum wordt vanzelfsprekend 
aandacht besteed aan sport en cultuur. Leerlingen 
die uitblinken krijgen op het Maerlant de ruimte 
hun sport- of culturele talenten te ontplooien. 
Vanuit de school worden verschillende sport-
toernooien georganiseerd (hockey, basketbal, 
rugby) en is er een jaarlijkse culturele avond,  
waar leerlingen en docenten hun talenten tonen  
in muziek, zang, dans en cabaret.

Debatteren 
Op het Maerlant-Lyceum bestaat al enige jaren 
een debatclub met enthousiaste leerlingen uit de 
lagere klassen. Na een grondige voorbereiding op 
school – onder leiding van een docent – hebben  
zij deel genomen aan debatten over actuele maat-
schappelijke vraagstukken, zoals kinderrechten. 
Deze debatten zijn een goede voorbereiding voor 
de Model United Nations. Ieder jaar neemt een 
aantal leer lingen uit de bovenbouw hieraan deel. 
De Model United Nations wordt georganiseerd 
door The Hague International Model United Nati-
ons. De voertaal is Engels. Tijdens dit wereldwijde 
debat vormen leerlingen een delegatie van een aan 
hen toegewezen land.

Blik op de toekomst
Om ons onderwijs nog meer toekomstgericht  
te maken, zijn ICT en duurzaamheid aan onze  
bestaande speerpunten toegevoegd. We streven  
ernaar om binnen een aantal schooljaren een 
gecertificeerde  Eco-School te worden. In dit 
programma stimuleren we leerlingen om met 
verschillende activiteiten hun steentje bij te dragen 
aan het milieu en de wereld om ons heen. Meer 
informatie is te vinden op www.ecoschools.nl.

Daarnaast staan de zogenaamde Maerlant-weken 
voor de onderbouw op de agenda, waar toekomst-
gericht leren in verschillende werkvormen centraal 
staat. Zowel voor docenten als leerlingen zal ICT 
een grotere plaats binnen ons bestaande onder-
wijs krijgen, bijvoorbeeld door het gebruik van de 
nieuwste digiborden en het werken met laptops  
in de klas.
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Wat je van ons kan verwachten

Naast de prettige sfeer, de goede lessen en  
het karakteristieke gebouw met alle benodigde 
faciliteiten is er meer op het Maerlant-Lyceum.  
Wij zijn als school trots als het gaat om de  
begeleiding van leerlingen en onze activiteiten 
buiten de lessen om.

Leren leren
Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen zich 
bij ons op school snel thuis voelen, houden wij 
bij de samenstelling van de brugklassen rekening 
met wensen van ouders en leerlingen. Het aantal 
leerlingen per brugklas is ongeveer 26. Vrienden 
en vriendinnen plaatsen wij zo mogelijk in dezelfde 
klas. Brugklassers krijgen op het Maerlant-Lyceum de 
tijd om te wennen aan de nieuwe school omgeving. 
Tijdens het brugjaar is onze begeleiding daarop 
afgestemd. Alle klassen hebben een vaste brug-
klasmentor. De mentor leert de bruggers hoe zij 
moeten studeren, plannen en huiswerk maken. Tot 
de herfstvakantie krijgen de leerlingen tijdens de 
les extra begeleiding bij het maken en leren van 
huiswerk. Na de herfst vakantie blijven de docenten 
controleren. Zij sturen waar nodig bij en er is via de 
mentor contact met de ouders.

Mentor
Iedere klas heeft een mentor. Deze volgt elke leer-
ling, bespreekt de studieresultaten met leerlingen 
en ouders en regelt zo nodig hulp. De mentor is 
het eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. 

Leerlingmentor 
Tijdens het brugjaar krijgen de brugklasmentoren 
assistentie van leerlingmentoren. Dit zijn enthou-
siaste leerlingen uit 4 havo en 5 vwo, die brugklas-
sers helpen bij het wennen aan de nieuwe school.
De leerlingmentoren zijn aanwezig bij de kennis-
makingsmiddag, gaan mee op de Zeelandreis, 

volgen af en toe een les van ‘hun klas’, assisteren 
bij feesten en fungeren als vraagbaak. 

Coördinator
Elk leerjaar heeft een jaarlaagcoördinator. Deze 
stemt de activiteiten van de klassenmentoren  
op elkaar af. Tevens is zij, ná de mentor, het aan-
spreekpunt voor de ouders.

Coördinator Zorg en Passend  
Onderwijs 
De coördinator Zorg en Passend Onderwijs is  
de expert op school voor leerlingen die om  
uiteen lopende redenen meer zorg nodig hebben. 
Zij ondersteunt de mentoren bij de begeleiding  
van de leerlingen en kan door verwijzen naar  
bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk.

Extra begeleiding
Aan het begin van de brugklas wordt de spellings- 
en schrijfvaardigheid van de leerlingen getoetst. 
Aan de hand van dit zogenaamde signalerings-
onderzoek wordt vastgesteld of leerlingen een 
specifiek begeleidingsprogramma nodig hebben 
(bijvoorbeeld in het geval van dyslexie). In overleg 
met de ouders wordt de begeleiding groepsgewijs 
dan wel individueel aangeboden. Verder kunnen 
leerlingen na de herfstvakantie extra steunlessen 
volgen voor de vakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. 
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Activiteiten

Het Maerlant-Lyceum staat bekend om zijn  
grote hoeveelheid activiteiten buiten de lessen.  
Hieronder een selectie van activiteiten waar  
leerlingen uit de brugklas aan deelnemen.

Kennismakingskamp Zeeland
Aan het begin van het schooljaar gaan alle  
brugklassen, samen met mentoren en leerling
mentoren, nader kennismaken met elkaar in 
Zeeland. 

Projectdagen
Deze projectdagen zijn bedoeld voor de 
onderbouw. Het motto van deze dagen is: “Leren,  
maar dan anders”. Het aanbod zal zeer divers zijn 
en verdiepend en verrijkend op het gebied van 
digitalisering, burgerschapsvorming, 21eeeuwse 
vaardigheden, motivatie en de ontwikkeling van 
verschillende talenten. Ook duurzaamheid zal een 
grote plaats krijgen binnen het programma. In 
deze weken zal het mogelijk zijn vakover stijgende 
projecten (meer) vorm te geven op het Maerlant
Lyceum. Leerlingen zullen meer de tijd krijgen 
zichzelf te laten zien, op een andere manier dan 
tijdens de les. 

Brugklasfeest
Voor de brugklassers is er ieder jaar een feest  
met daarbij ook een talentenjacht en taarten
bakwedstrijd. In het schooljaar 20192020 was  
het thema van de taartenbakwedstrijd Halloween  
en konden leerlingen zich uitleven om een  
zo griezelig mogelijk baksel te maken. 

Junior wetenschapsquiz
In de week voor de kerstvakantie organiseert  
de school de junior wetenschapsquiz voor  
brugklassen. Deze quiz is het jongere broertje  
van de jaarlijkse wetenschapsquiz voor leerlingen  
uit de examenklassen. In “hun” quiz buigen   

brugklassers zich over vragen  zoals de volgende: 
wat zou er gebeuren, als je een grote hoeveelheid 
water op de zon zou spuiten? (Antwoord: de zon 
wordt heter.)

Kangoeroewedstrijd en olympiades
Veel leerlingen van de school mee aan de  
Kangoeroewedstrijd (een Europese wiskunde
wedstrijd). Ook kunnen getalenteerde leerlingen 
deelnemen aan de zogenaamde olympiades  
(jaarlijkse wedstrijden in de exacte vakken).

Leerlingenvereniging
Ieder schooljaar wordt een nieuw bestuur  
gekozen voor de leerlingenvereniging Jacob  
(van Maerlant). Leerlingenteams uit 4 havo en  
4 en 5 vwo kunnen meedoen aan de verkiezingen. 
Het bestuur zorgt onder meer voor de organisatie 
van schoolfeesten en activiteiten rondom  
Sinterklaas, Kerstmis en Valentijnsdag.
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Wat we van jou verwachten

Om je schooltijd op het Maerlant zo leuk mogelijk 
te maken verwachten we ook wat van jou.  
Naast inzet in de lessen en het maken van huis-
werk vinden we het belangrijk dat zowel jij als je 
ouders betrokken zijn bij het schoolleven. Daarom 
hechten we ook veel belang aan jullie mening

Leerlingpanels
Vertegenwoordigers van alle klassen in de onder- 
en bovenbouw spreken tweemaal per jaar met de 
coördinator en de conrector over praktische zaken 
op school. Wat gaat er goed en wat kan beter? Met 
deze verbeterpunten gaan we aan de slag,  
om ervoor te zorgen dat het Maerlant-Lyceum de 
prettige school blijft die het is.

Samenwerking met ouders 
Het Maerlant-Lyceum hecht veel belang aan een 
goede samenwerking met de ouders. Ouders en 
school moeten weten wat zij van elkaar kunnen 
verwachten. Daarom is het belangrijk elkaar gere-
geld te zien en te spreken. Iedere klas heeft één of 
meer ouders die een coördinerende rol  
spelen, de klassenouders. 

Klassenouders
Zij vormen het aanspreekpunt voor de ouders, ver-
zorgen ouder bijeenkomsten en overleggen met de 
Ouderraad en schoolleiding over tal van zaken. De 
Ouderraad wordt gekozen uit de klassenouders en 
is ver tegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad 
van het Maerlant-Lyceum. 

Voorlichting 
Aan het begin van het schooljaar wordt voor de 
ouders uit ieder leerjaar een algemene voorlichtings-
avond georganiseerd. Later in het schooljaar zijn er 
spreekavonden waarop met de mentor individueel 
gesproken kan worden.

Gedurende het jaar vinden ook nog informatie-
bijeenkomsten plaats over meer algemene onder-
werpen die relevant zijn voor de leerlingen en hun 
ouders (alcohol, pubergedrag, etc.).

Tafeltjesavonden 
Ouders kunnen de voortgang van hun kind met  
de docenten bespreken tijdens de bekende tafel-
tjesavonden. De leerling is hierbij aanwezig en leidt 
het gesprek. Indien wenselijk is er tussentijds ook 
overleg tussen ouders, mentor en/of docent  
over de resultaten van de leerling. 

Ouders hebben via Magister inzage in de  
gegevens van hun kind. Het gaat hierbij om cijfers, 
te-laat-komen, absenties en schoolverzuim.

Informatie
Een aantal malen per jaar verschijnt de digitale 
nieuwsbrief Update, die speciaal bestemd is voor 
ouders. Op www.maerlant-lyceum.nl is vooral 
actuele informatie te vinden.
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Lees een interview met onze brugklascoördinator  

Nienke in het online magazine voor groep 8 van  

VO Haaglanden, de scholengemeenschap waar wij  

trots onderdeel van zijn!


