
Aanmeldingsformulier brugklas 2023 – 2024
CLD | Locatie Molenhuispad (havo/vwo) 

Aanmeldingsprocedure
Toelatingsreglement

Regeling plaatsing technasium
In dit document informeren wij u over de regels en procedures die de locatie Molenhuispad (havo/vwo) van het Christelijk 
Lyceum Delft (CLD) hanteert bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen in de brugklas voor het schooljaar 2023 - 2024.*

In geval van vragen kunt u contact opnemen met:

Locatie Molenhuispad (havo/vwo) 
Molenhuispad 1, 2614 GE  Delft Y. (Yuri) Oostvriesland 
T 015 268 43 30 teamleider brugklassen
E info@chrlyceumdelft.nl  
I  www.chrlyceumdelft.nl

*    -  Informatie over aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de locatie Hof van Delft (mavo/havo) kunt u vinden op de 
website van het CLD (www.chrlyceumdelft.nl>groep-8>aanmelden).

 -  Informatie over aanmelding en plaatsing van leerlingen voor de scholencombinatie Delfland (sc Delfland, beroeps- 
gerichte leerwegen) op de website van sc Delfland (sc-delfland.nl>groep-8>aanmelden).

Het CLD is onderdeel van SCO Delft e.o.
Voor vragen over alle schoolbrede zaken en sectoroverstijgende activiteiten:
M. (Monique) Radder | beleidsadviseur pr & communicatie SCO Delft e.o. 
T 015 215 48 84 (telefonisch spreekuur: dinsdag 11:30 - 12:00 uur) | E m.radder@scodelft.nl



Aanmeldingsprocedure Locatie Molenhuispad
havo/vwo

Wanneer kunt u uw kind aanmelden?
Van 11 februari tot en met 24 februari 2023 kunt u uw 
kind aanmelden. Eerder dan 11 februari aanmelden kan 
niet vanwege wettelijke regels. 

Digitaal aanmelden?
Dat kan! Via de website (groep-8>aanmelden). 
U kunt het ondertekende aanmeldingsformu-
lier, het schooladviesformulier van de basis-
school en eventuele andere documenten hier 
indienen.

Schriftelijk aanmelden:
Het adres voor alle aanmeldingen is:  
Christelijk Lyceum Delft
Centrale Onderwijsadministratie
t.a.v. mevrouw I. (Ingrid) Madari
Molenhuispad 1
2614 GE Delft

U levert bij aanmelding de volgende documenten in:
1.  Aanmeldingsformulier van het CLD  

Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar via de  
basisschool, via onze website of kan aangevraagd  
worden bij mevrouw I. Madari (T: 015 2684330,  
E: i.madari@chrlyceumdelft.nl).

2.  Schooladviesformulier  
Dit formulier, dat door de basisschool wordt verstrekt, 
bevat een unieke code die wij nodig hebben om de 
aanmelding te kunnen verwerken.

Instroomcapaciteit
Wij vinden het belangrijk dat op onze school een goed 
en prettig onderwijsklimaat heerst. Voor schooljaar 2023-
2024 betekent dit dat wij voor de locatie CLD Molenhuis-
pad (havo/vwo) een instroomcapaciteit hebben van 330 
leerlingen in de brugklas. Als het aantal aanmeldingen 
groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zullen de 
voorrangsregels worden gehanteerd en zal eventueel 
geloot worden. Leerlingen die niet geplaatst kunnen 
worden, verwijzen wij door naar de school van tweede 
voorkeur. Daarom vragen we u om bij de aanmelding 
voor onze school aan te geven wat uw school van tweede 
voorkeur is. Met het Grotius College en het Mercurius Col-
lege hebben wij afgesproken dat we in dat geval uw ge-
gevens aan deze scholen zullen doorgeven. Het Stanislas-
college Westplantsoen past ook voorrangsregels en een
mogelijke loting toe. Leerlingen die deze school als twee-
de keuze invullen kunnen hier waarschijnlijk niet ge-
plaatst worden. 
NB: voor de locatie CLD Hof van Delft Obrechtstraat 
(mavo/havo) geldt voor 2023-2024 dat we iedere inschrij-
ving met het passende advies plaatsen.
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Alle leerlingen uit dit gebied kunnen geplaatst worden. 
Plaatsing is alleen mogelijk bij een passend advies en 
als de leerling uiterlijk 24 februari 2023 is aangemeld.

• Delft
• Den Hoorn wijken aan de Delftzijde van de A4

RING 1

• Den Hoorn  wijken aan de Westlandzijde van de A4

• Delfgauw
• Schipluiden
• Ypenburg  wijken Singels, Bras en Waterbuurt

• Rijswijk  wijken Rijswijk Buiten (Sion, Parkrijk en Pasgeld),  

  ‘t Haantje, Kraayenburg en Vrijenban 

RING 2

• Rijswijk wijken aan de Den Haagzijde van de A4

• Den Haag 
• Wateringen
• De Lier
• Pijnacker-Nootdorp
• Maasland
• Gemeenten die niet genoemd worden op deze kaart

RING 3

A4

A13

A4



Voorrangscriteria
Bij het aanmelden krijgen (indien het aantal aangemelde 
en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschik-
bare plaatsen) de volgende leerlingen voorrang:
•  Voorrang voor leerlingen die zich aanmelden voor 

gymnasium;
•  Voorrang voor leerlingen met een (half-, stief-)broer of 

(half-, stief-)zus op het CLD locatie Molenhuispad;
•  Voorrang voor kinderen van personeelsleden werkzaam 

op het CLD locatie Molenhuispad;
•  De woonplaats van de leerling bepaalt vervolgens de 

voorrang, waarbij geldt dat:
 •   Leerlingen uit Ring 1, zie kaart (Delft, Delftzijde A4 

Den Hoorn) altijd worden geplaatst;
 •   Hierna worden leerlingen uit ring 2 geplaatst;
 •   Hierna worden leerlingen uit ring 3 geplaatst.

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een 
notaris. Leerlingen uit het blauwe gebied (ring 2) worden 
op basis van de loting genummerd en vervolgens ge-
plaatst totdat de maximum capaciteit van onze school 
is bereikt. Daarna volgt dezelfde procedure voor het roze 
gebied (ring 3)

Na ontvangst van uw aanmelding:
•  Indien nodig zal er voor 5 april door een notaris worden 

geloot. De loting geschiedt met inachtneming van de 
voorrangscriteria zoals die hierboven zijn beschreven;

•  Op 5 april ontvangt iedereen bericht over plaatsing;
•  Bij de bevestiging van plaatsing zit een link naar een 

Googleform waarmee u de komst van uw kind garan-
deert;

•  Voor 7 april moet u bovenstaande link hebben ingevuld;
•  Mochten er naar aanleiding van het aantal bevestigin-

gen alsnog enkele plaatsen blijken te zijn, dan worden 
deze op volgorde van de eerder gedane loting beschik-
baar gesteld. Op vrijdag 7 april worden tussen 9.00-
12.00 ouders/verzorgers gebeld van wie het kind alsnog 

geplaatst zou kunnen worden.

Na de definitieve plaatsing
Wordt uw kind uitgenodigd voor een korte kennisma-
kingsbijeenkomst in juni 2023 op de locatie waar uw kind 
geplaatst is.

Toelatingsreglement locatie Molenhuispad
havo/vwo

De toelatingscommissie beslist over toelating en plaat-
sing van leerlingen die voor de eerste klas zijn aangemeld. 
De toelatingscommissie bestaat uit E. (Eelke) Smulders 
en Y. (Yuri) Oostvriesland.

Toelating
 Het advies van de basisschool is bepalend voor plaatsing 
in een bepaald type klas.

Plaatsing
Alle ingeschreven leerlingen worden geplaatst in de leer-
weg overeenkomstig het advies van de basisschool. Om-
dat de eindtoets wordt afgenomen nadat de inschrijving 
heeft plaatsgevonden en de basisschool het advies in 
overleg met de ouders slechts naar boven kan bijstellen, 
wordt dit bijgestelde advies z.s.m. maar uiterlijk binnen 
een week na bekendmaking schriftelijk kenbaar gemaakt 
door de ouders en de basisschool. De toelatingscommis-

sie plaatst hierop de leerling in het hogere niveau. We vol-
gen altijd adviezen van de basisschool bij ophoging.

NB: Leerlingen met een (eerste) advies mavo (theoreti-
sche leerweg) en een eerste advies mavo/havo worden 
geplaatst op de locatie Hof van Delft. Leerlingen die als 
bijgesteld advies havo hebben ontvangen en daarvoor 
dus niet op locatie Molenhuispad stonden ingeschre-
ven maar wel op de locatie Hof van Delft kunnen wij niet 
meer plaatsen op locatie Molenhuispad.

Algemeen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de 
commissie.

We hanteren een Reglement Boekenfonds en een  
Reglement Kluisjes. Deze reglementen zijn beschikbaar 
op de website (organisatie>regelingen). 



Regeling plaatsing technasium
Het CLD locatie Molenhuispad biedt een technasium- 
variant van zowel havo als vwo. Voor gymnasium wordt 
in 2023-2024 de variant GymTech aangeboden. Voor 
een aanzienlijke groep leerlingen is de werkwijze bij het  
kernvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) aantrekkelijk en 
motiverend. Bij veel mensen is nog niet goed bekend wat 
het technasium inhoudt. Om de juiste groep leerlingen te 
bedienen en teleurstellingen te voorkomen, zijn wij zorg-
vuldig in de voorlichting en de plaatsing van leerlingen 
op het technasium. In dit document leest u hoe we te 
werk gaan bij voorlichting en plaatsing.

Voorlichting
Op het technasium is het vak O&O het kernvak. Dit komt
bovenop het verplichte standaard onderwijsaanbod. Om
duidelijk te vertellen wat het technasium inhoudt, organi-
seren we digitale voorlichtingen. Nadere informatie kunt 
u lezen op onze website (groep-8>voorlichtingsdata).

Aanmelding en plaatsing
1.    Op het aanmeldingsformulier geven ouders aan dat  

zij plaatsing wensen op havo, vwo of gymnasium.  
Daarnaast kunnen zij aangeven dat zij geïnteresseerd 
zijn in het technasium.

 2.  Plaatsing in de technasiumklas in de cursus 2023-2024 
betekent dat wij ouders een vrijwillige bijdrage vra-
gen van € 180. Dit staat los van de normale, vrijwillige  
ouderbijdrage. Het bedrag is bedoeld ter dekking van 
de extra kosten voor het CLD van het technasium.

3.  In gevallen waarin de bovenstaande punten niet  
voorzien, beslist de schoolleiding.

Onderdeel van SCO Delft e.o.

CLD Molenhuispad havo/vwo  

Molenhuispad 1, 2614 GE Delft  T 015 268 43 30 

E info@chrlyceumdelft.nl   I   www.cldlive.nl 

I  www.chrlyceumdelft.nl       @cld_mhp


