
We hebben in deze folder 

een aantal woorden op een 

rijtje gezet die veel zeggen 

over onze school, zodat 

je het Montessori Lyceum 

Amsterdam beter leert kennen.

Volgend jaar zit je op  

de middelbare school. 

Maar op welke?

Ontdek de dingen 
op jouw manier

za 12 februari 
wo 16 februari 

www.hetmla.nl
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MLA
Het Montessori Lyceum Amsterdam. We ge-

bruiken eigenlijk altijd de afkorting: MLA. Het 

MLA is een school voor vmbo-t (mavo), havo, 

atheneum en gymnasium voor leerlingen met 

en zonder montessoriachtergrond.

Deelschool
We zijn een grote school met ongeveer 1900 

leerlingen. Omdat we de school hebben 

opgedeeld in kleinere deelscholen (175 leer-

lingen), vinden leerlingen het MLA veilig en 

overzichtelijk. Binnen zo’n kleine deelschool 

kent bijna iedereen elkaar namelijk. De sfeer 

op school is open en aangenaam, iedereen 

kan zichzelf zijn.

Hoochstraat en start een tweede, nieuw te 

bouwen, school in de Sluisbuurt, het MLA#2. 

De nieuwbouw in de Pieter de Hoochstraat 

wordt naar verwachting in januari 2024 in 

gebruik genomen.

Het MLA#2 ontwikkelt een geheel eigen 

onderwijsaanpak waar je in deze flyer meer 

over kan lezen. Vanaf schooljaar 2022/2023 

kan je deze nieuwe aanpak volgen binnen 

een van de huidige gebouwen van het MLA. 

Bij de inschrijving in 2022 kies je dus voor het 

MLA of voor de pilot van het MLA#2. Dit is 

een bindende keuze waarbij niet halverwe-

ge gewisseld kan worden. Meer informatie 

hierover is ook te vinden op de achterkant en 

op hetmla.nl

Brugklas
Als je op het moment van aanmelding een 

vmbo-t of een vmbo-t/havo-advies hebt, dan 

start je in een mavo/havo-klas. De mavo/

havo-afdeling heeft een eigen gebouw 

aan de Van Ostadestraat, een paar minuten 

lopen van het hoofdgebouw. Leerlingen met 

een havo- of een havo/vwo-advies op het 

moment van aanmelding starten in een havo/

vwo-klas en leerlingen met een vwo-advies 

in een vwo-klas. Leerlingen die gymnasium 

willen doen, worden geplaatst in een 

gymnasiumklas. 

Huisvesting
Het MLA renoveert en vernieuwt de ko-

mende jaren de huisvesting op de Pieter de 



Werktijd
Op het MLA begint de dag meestal klassikaal. 

Daarnaast hebben we ook werktijd. Daarin 

bepaal je zelf aan welk vak je werkt. Zo leer 

je het werk zelf in te delen zodat aan het 

einde van een blok alle taken af zijn. Tijdens 

de werktijd kan je extra hulp en uitleg vragen 

aan de docenten. In de onderbouw heb je per 

week zes uur werktijd.

Verslag
Op het MLA noemen we het rapport een 

verslag. Je krijgt na elk blok een verslag met 

een beoordeling over je werkhouding en de 

kwaliteit van je werk. We geven geen cijfers 

maar werken met plussen en minnen.

Mentor
Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor 

overlegt met de leerlingen (en af en toe met 

de ouders) over hoe het gaat op school.

Blokken en plannen
Het schooljaar is op het MLA verdeeld in 

blokken van ongeveer negen weken. Leerlin-

gen moeten er zelf voor zorgen dat aan het 

eind van een blok al het schoolwerk af is. Je 

plant je werk met het blokboek, daarin staan 

alle onderdelen die per vak moeten worden 

afgerond per blok. Docenten helpen je natuur-

lijk met het werk en ook met het plannen, als 

je dat in het begin lastig vindt.

Extra vakken
In de eerste klas havo/vwo/gymnasium maak 

je kennis met onze verdiepingsvakken: de 

bètaklas, de kunstklas, de multimediaklas, de 

ontwerpklas, de sportklas en filosofie. Mocht 

je geïnteresseerd zijn, dan kun je halverwege 

de eerste klas kiezen voor een van deze ver-

diepingsprogramma’s. Ook in de mavo/havo-

klas maak je in het eerste jaar kennis met de 

verdiepingsprogramma’s. Je hebt hier de keuze 

uit: de sportklas, de ontwerpklas en de filmklas. 

Mocht je interesse hebben in een van de pro-

gramma’s, dan start je hiermee in het tweede 

jaar. In de bovenbouw havo/vwo/gymnasium 

wordt extra talenonderwijs aangeboden bij 

Frans (DELF-examen), Duits (het Goethe-exa-

men) en bij Engels (Cambridge Certificate). 



Kunst en cultuur
Het MLA is een Cultuurprofielschool, dat 

betekent dat we een flink aanbod hebben 

van creatieve vakken. In de onderbouw krijg 

je tekenen, textiele werkvormen, drama en 

muziek. In de bovenbouw kun je tekenen en 

drama als eindexamenvak kiezen.

Buitenschool
Op het MLA gaan we vaak op pad: op werk-

week, op excursie en tijdens projecten. We 

noemen dat buitenschool. Daarmee bedoelen 

we alle activiteiten die naast de gewone les-

sen worden aangeboden. In het montessori- 

onderwijs gaan we ervan uit dat leerlingen 

niet alleen ín de les leren, maar juist ook 

daarbuiten.

Ons doel
Als je zelf je werk plant, leer je om zelf verant-

woordelijkheid te nemen. Dat is dan ook be-

langrijk op het MLA. We willen dat leerlingen 

aan het eind van hun schooltijd niet alleen hun 

eindexamen halen, maar dat ze ook zelfstan-

dig en verantwoordelijk zijn. Daarnaast vinden 

we het belangrijk dat leerlingen hun talenten 

ontwikkelen op school. Of dat nou gaat om 

wiskunde, tekenen, Latijn, toneel of sport.
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Voorkeurslijst
Als jij graag naar het MLA wilt, dan is het 

belangrijk dat je het MLA op plaats 1 van de 

voorkeurslijst zet.

Website
Op www.hetmla.nl kun je nog veel meer lezen 

over de school. Er staat informatie op voor je 

ouders, informatie over de open dag en over 

het aanmelden. Je vindt er bovendien stukjes 

die eersteklassers hebben geschreven, over 

wat ze van de school vinden, hoe het is om in 

de brugklas te zitten, of ze het plannen moei-

lijk vinden en welke vakken ze leuk vinden.

Open dagen
De open dagen zijn op za 12 en wo 16 februari 

2022. Omdat de invulling passend moet zijn 

voor de op dat moment geldende corona-

maatregelen, plaatsen we het exacte pro-

gramma op onze website www.hetmla.nl.  

De open dagen zijn voor ouders en kinderen.
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