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Door corona is het op dit moment nog niet duidelijk in welke vorm het aanmelden 
van leerlingen voor onze school gaat plaatsvinden. Wij proberen het aanmelden 
zoveel mogelijk te digitaliseren. Hou de pagina over nieuwe leerlingen op onze 
website in de gaten!  
 
Website - pagina Nieuwe leerlingen 
 

 
Basisschooladvies 
De plaatsing in een bepaalde afdeling is afhankelijk van het basisschooladvies, onderbouwd met 

het onderwijskundig rapport (OKR). Als er een onvoldoende duidelijk beeld is van de capaciteiten 

van de leerling, nemen wij contact op met de basisschool voor nader overleg. Zowel leerlingen met 

een eenduidig als met een gemengd advies zijn welkom. 

 

We bekijken elk advies zorgvuldig en plaatsen de leerlingen op het bij hen passende niveau. Bij 

toelating tot het gymnasium geldt dat de basisschool een 'vol' vwo-advies moet afgeven en dat het 

intakegesprek positief wordt bevonden. Een leerling met een gemengd kader/mavo-advies is bij 

ons niet toelaatbaar. 

 

Aanmelding en toelating 
Wij bieden homogene brugklassen voor gymnasium, atheneum, havo en mavo aan. Daarnaast zijn 

er twee heterogene of dakpanklassen - één voor atheneum-havo en één voor havo-mavo - waarin 

op het hoogste niveau wordt lesgegeven. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, delen we de 

plaatsen toe via: 

• voorrangsregeling 

• loting 

 

Voorrangsregeling aanmelden 

Wij hanteren onderstaande voorrangsregels (in deze volgorde): 

•  Leerlingen van wie al een broer of een zus op Lyceum Ypenburg zit. 

• Leerlingen van wie een ouder op Lyceum Ypenburg werkzaam is. 

 

Gelijktijdig aangemeld 

De aanmeldingen in de eerste aanmeldingsperiode worden behandeld alsof ze gelijktijdig zijn 

binnengekomen. 

 

Toelating tot het gymnasium 

Leerlingen die opteren voor het gymnasium worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Aan de 

hand daarvan wordt bepaald of de leerling toegelaten kan worden tot het gymnasium. In verband 

met de planning rond de te voeren gesprekken, vragen wij u om uiterlijk donderdag 1 april 2021 de 

interesse voor het gymnasium aan te geven op het aanmeldformulier. 

 

 
  

https://www.lyceumypenburg.nl/Nieuwe_leerlingen/Nieuwe_leerlingen
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Toelating tot een talentgroep 

Voor leerlingen die een plaats willen in een van de talentgroepen Sport, Theater, Atelier, Muziek of 

Digital Science, gelden de volgende voorwaarden: 

• Ze moeten uiterlijk donderdag 1 april 2021 hun interesse voor een van de talentgroepen 

hebben aangegeven. 

• Wanneer op donderdag 15 april blijkt dat uw zoon/dochter is toegelaten tot Lyceum 

Ypenburg, zal er een selectieprocedure volgen voor deelname aan een talentgroep.  

Dit gebeurt via een selectiemiddag op woensdag 26 mei of woensdag 2 juni 2021.  

Voor Digital Science moet er een digitaal portfolio ingeleverd worden. 

 

 
Data aanmeldingsprocedure 
 

Aanmeldingsperiode 

De aanmeldingsperiode duurt van zaterdag 13 februari t/m vrijdag 5 maart 2021.  

 

Op zaterdag 13 februari 2021 van 10.00 uur tot 13.00 uur en op dinsdag 16 februari 2021 van  

17.00 uur tot 20.00 uur kunt u uw zoon of dochter persoonlijk aanmelden voor de brugklassen van 

Lyceum Ypenburg. (Door corona is het nog niet zeker of het aanmelden in deze vorm door kan 

gaan). Mocht u op bovenstaande data verhinderd zijn, dan kunt u telefonisch een afspraak maken 

met de administratie van de school: 070 - 413 20 50. 

 

Behandelperiode 

In de periode van zaterdag 13 februari t/m maandag 29 maart 2021 neemt elke school de 

leerlingendossiers van alle aangemelde leerlingen door.  

 

Decentrale loting op school van eerste keuze 

Bij te veel aangemelde, plaatsbare leerlingen volgt loting op school conform de BOVO-procedure 

(onder toezicht van een notaris). De loting vindt plaats op dinsdag 30 maart 2021.  

 

Centrale loting voor nog niet geplaatste leerlingen 

Op woensdag 14 april met een uitloop naar donderdag 15 april 2021, vindt centrale loting en 

matching plaats voor leerlingen die niet geplaatst zijn op de school van hun eerste keuze. Deze 

loting wordt door BOVO gedaan. 

 

Communicatie over toelating en plaatsing 

Gedurende de aanmeld- en behandelperiode mogen wij geen mededelingen doen over de 

plaatsing van uw zoon/dochter. Op donderdag 15 april 2021 tussen 15.00 en 17.00 uur ontvangt u 

via Onderwijs Transparant (het systeem van BOVO) bericht over plaatsing. De leerlingen die voor 

volgend schooljaar zijn toegelaten tot Lyceum Ypenburg ontvangen vrijdag 16 april 2021 bericht 

hierover van ons. 
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Bij te voegen documenten 
• Voor leerlingen uit de regio Den Haag: het regionaal aanmeldformulier van BOVO 

Haaglanden, bestaande uit het voorblad met NAW-gegevens en BOVO-nummer, de 

voorkeurslijst van scholen en het formulier waarop de ouders de aanmelding ondertekenen. 

• Voor leerlingen uit omringende regio’s: het adviesformulier met de unieke code. 

• Voor leerlingen van basisscholen die niet met een unieke code werken: het adviesformulier, 

een uitdraai van het leerlingvolgsysteem en het onderwijskundig rapport (voor zover in 

bezit). 

 

 

Meer informatie 
Meer informatie over de procedure: www.bovohaaglanden.nl.  

Wilt u meer informatie over Lyceum Ypenburg, dan kunt u terecht bij onderstaande 

contactpersonen: 

 

Mevr. drs. M. Stouten 

Afdelingscoördinator 1 en 2 atheneum, gymnasium, 1 atheneum/havo 

Mail: sto@lyceumypenburg.nl 

 

Mevr. H.M. Trouw MEM 

Afdelingsleider 1 mavo/havo, 1 en 2 havo  

Mail: trw@lyceumypenburg.nl 

 

Mevr. P.C. Molegraaf 

Afdelingsleider mavo 

Mail: mlg@lyceumypenburg.nl 
 
Zij zijn telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school: 070 - 413 20 50. 
 
 

Beschikbare plaatsen 2021 - 2022 
 
In het schooljaar 2021 - 2022 zijn 260 beschikbare plekken voor brugklassers.  
 

 mavo 26 plaatsen beschikbaar (10.0% van totaal) 
Basisschooladvies: VMBO TL 

 mavo/havo 26 plaatsen beschikbaar (10.0% van totaal) 
Basisschooladvies: VMBO TL t/m HAVO 

 havo 58 plaatsen beschikbaar (22.3% van totaal) 
Basisschooladvies: HAVO 

 havo/vwo 59 plaatsen beschikbaar (22.7% van totaal) 
Basisschooladvies: HAVO t/m VWO 

 vwo (atheneum en gymnasium) 91 plaatsen beschikbaar (35.0% van totaal) 
Basisschooladvies: VWO 
 
Leerlingen met een zuiver vwo-advies worden gegarandeerd geplaatst.  

http://www.bovohaaglanden.nl/
mailto:sto@lyceumypenburg.nl
mailto:trw@lyceumypenburg.nl
mailto:mlg@lyceumypenburg.nl
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Data en tijden op een rijtje 
 

2021  

Aanmeldingsperiode za 13 februari t/m vr 5 maart 

 

Aanmelden op school 

Door corona onder voorbehoud 

za 13 februari: 10.00 - 13.00 uur 

di 16 februari: 17.00 - 20.00 uur 

 

Doornemen leerlingdossiers za 13 februari t/m ma 29 maart 

 

Decentrale loting onder toezicht notaris di 30 maart 

 

Uiterlijke datum aangeven interesse 

gymnasium  

 

do 1 april 

Uiterlijke datum aangeven interesse 
talentgroepen 
 

do 1 april 

Centrale loting en matching leerlingen 

niet geplaatst school eerste keuze 

 

wo 14 april met een uitloop naar 

do 15 april 

Bericht over plaatsing via Onderwijs 
Transparant (BOVO) 

 

do 15 april: 15.00 - 17.00 uur 

Bericht vanuit Lyceum Ypenburg over 

toelating leerlingen volgend schooljaar  

 

vr 16 april 

Selectiemiddagen talentgroepen  

(Digital Science portfolio inleveren) 

 

wo 26 mei of wo 2 juni 

 


