
Bijlage I 

Het MLA is de oudste school voor 

voortgezet montessorionderwijs in 

Nederland en is in 1930 opgericht 

door ouders, om hun kinderen ook 

voortgezet onderwijs op montes

soriaanse grondslag te kunnen 

laten volgen. Op 10 september 1930 

stapten vijftien leerlingen binnen 

in een lokaal boven de lagere 

Amsterdamse Montessori School 

aan De Lairessestraat 157. De ‘school’ 

bestond uit twee kamers en suite, 

die dienden als werkruimten tijdens 

de vrije werktijden en tevens als 

leslokalen. Daarnaast had men in de 

gang de beschikking over water en 

enkele bunsenbranders. Deze ruimte 

vormde het lokaal voor biologie en 

voor natuurkunde en scheikunde. 

In een klein zijkamertje stond een 

piano. Dit was het ‘muzieklokaal’.

Vanwege de groei van de school 

werd al snel een pand aan de over

kant gehuurd, De Lairessestraat 156 

en vervolgens ook het pand ernaast 

op nummer 158. De school groeide 

vanaf 1933 gestaag door. Vanaf 1934 

werd voor het eerst gesproken over 

het bouwen van en nieuwe school.

Na 1945 kon het gebouw van de 

voormalige Hagedoornschool in de 

Anthony van Dijckstraat 1 aange

kocht worden, nadat hier eerst een 

aantal jaren lokalen waren gehuurd. 

Na verbouwing kon het MLA hier in 

1947 voor het eerst een echt eigen 

schoolgebouw betrekken.  

De school bleef echter groeien en in 

1961 waren naast het hoofdgebouw 

op de Anthony van Dijckstraat maar 

liefs zeven andere leslocaties in 

Amsterdam Zuid in gebruik. 

Vanaf 1962 kon de school naast het 

hoofdgebouw beschikken over een 

vrij grote noodschool aan de Van 

Leyenberglaan in Buitenveldert. Het 

terrein tegenover de noodgebouwen 

op Loowaard was geoormerkt voor 

de bouw van een geheel nieuw 

schoolgebouw dat de noodschool 

en de Anthony van Dijckstraat in de 

loop van de jaren zestig zou gaan 

vervangen.

De nieuwbouwplannen stagneerden 

echter. Tussen 1963 en 1970 bleken 

er te veel obstakels om te overwin

nen. In 1970 werd door het bestuur 

besloten om de nieuwbouwplannen 
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voor onbepaalde tijd uit te stellen. 

De nieuwbouw op Loowaard in 

Buiten veldert was daarmee voorlo

pig van de baan.. Hoewel de school 

vanaf 1970 sterk bleef groeien, 

voorspelden de onderwijsprognoses 

echter een sterke daling van het 

leerlingenaantal in Amsterdam voor 

de jaren tachtig. De plannen voor 

een nieuw schoolgebouw voor het 

Montessori Lyceum Amsterdam 

werden op grond van deze progno

ses afgewezen omdat men elders 

in Amsterdam voor leegstand van 

schoolgebouwen vreesde.

In 1974 werd gestart met gesprek

ken met het Ignatius College over 

hun schoolgebouw aan de Pieter de 

Hoochstraat in Amsterdam. Het leer

lingenaantal van deze school liep 

sterk terug terwijl het leerlingenaan

tal van het MLA bleef toenemen. 

Via een tussenstop in extra tijdelijke 

noodlokalen op Loowaard, bleek 

het mogelijk om met het Ignatius 

College van gebouw te ruilen. In 

1978 betrok het Ignatius College het 

gebouw aan de Anthony van Dijck

straat 1 en het MLA de gebouwen A, 

B en C aan de Pieter de Hoochstraat 

59. 

Het MLA was echter in 1978 derma

te gegroeid dat deze gebouwen bij 

aanvang al te klein bleken. Een deel 

van de onderbouw bleef daardoor 

tijdelijk achter op de van Leyenberg

laan. In 1984 kon door deze afdeling 

de ‘Dependance Montessori Lyceum 

Amsterdam’ of DML, een gebouw 

van een voormalige basisschool aan 

het Hygiëaplein in gebruik worden 

genomen. De gebouwen van de 

school aan de Pieter de Hoochstraat 

werden tegelijkertijd uitgebreid met 

een gebouw aan de overkant van de 

straat op nummer 78 waar voorheen 

de gemeentelijke opleiding voor 

kleuterleidsters (KLOS) was gehuis

vest.  

In 1999 bleek het mogelijk om ook 

het voormalige patershuis dat aan 

de school grenst te verwerven. Dit 

gebouw bleek na aanpassing voor 

onderwijs voldoende ruimte te 

bieden om de dependance op het 

Hygiëaplein op te kunnen heffen.  

In 2003 was het Montessori Lyceum 

Amsterdam voor het eerst in zestig 

jaar verenigd op één locatie. Een 

fusie met de beide Amsterdamse 

montessori mavo’s en de aanhou

dende groei van de school zorgde 

echter na enige jaren opnieuw voor 

toenemend ruimtegebrek.  

In 2014 werd daarom opnieuw een 

dependance in gebruik genomen 

gevestigd aan de Van Ostadestraat 

103. Pieter de Hoochstraat 78 werd 

teruggegeven aan de gemeente 

Amsterdam.

Inmiddels telt het MLA in 2020 bijna 

2000 leerlingen. De gebouwen A 

en C stammen uit de jaren zestig 

en zijn hard aan vervanging toe. 

De monumentale panden B en 

D moeten worden opgeknapt en 

toekomstbestendig gemaakt worden 

voor de komende decennia. Het 

gebouwencomplex op de Pieter 

de Hoochstraat huisvest circa 1650 

leerlingen en is daardoor te krap 

geworden. Het gebouw aan de Van 

Ostadestraat voldoet goed maar 

blijft een dependance. De school 

heeft voor 2020 financiering ontvan

gen om de gebouwen A en C geheel 

te vernieuwen en om de monumen

tale gebouwen B en D te verduur

zamen. Hierbij wordt ook voorzien in 

de bouw van drie sportzalen en een 

half verzonken fietsenstalling voor 

circa 1100 fietsen.1100 omdat dit het 

aantal leerlingen is dat ongeveer op 

de Pieter de Hoochstraat terug zal 

keren na de verbouwing. Het is de 

bedoeling om aansluitend een nieuw 

gebouw te realiseren in de Sluis

buurt voor nogmaals 750 tot 1000 

leerlingen zodat twee gelijkwaardige 

maar qua omvang kleinere onder

delen van het MLA ontstaan. 

De school heeft in de afgelopen 

negentig jaar vele gebouwen 

gekend. Geen van deze gebouwen 

was echter bedoeld, of per definitie 

geschikt, voor montessorionderwijs 

in de zin van ‘de voorbereide om

geving’. Het huidige vernieuwings

proces biedt daartoe in het bestaan 

van de school voor het eerst een 

gedeeltelijke kans. De monumentale 

gebouwen B en D worden weliswaar 

toekomstbestendig gemaakt, maar 

blijven toch gekenmerkt door de 

bouwkundige structuur van een 

traditionele gangenschool.  

De vernieuwing van de gebouwen A 

en C op de Pieter de Hoochstraat en 

het nieuw te bouwen gebouw in de 

Sluisbuurt bieden daarom voor het 

eerst de mogelijkheid voor het MLA 

om onder wijsvisie en onderwijshuis

vesting op elkaar aan te laten sluiten. 


