
Plaatsingsbeleid SWLN Montessori 
 Er is een toelatingscommissie die de inschrijvingen toetst en beslist over de plaating. In deze 

commissie zitten:  

• Mijke Bolsius (voorzitter, toelatingscoördinator en teamleider klas 1 ISW Sweelincklaan) 

• Anja van Rhijn (directeur ISW Sweelincklaan) 

• Cheriette van Harmelen (zorgcoördinator ISW Sweelincklaan) 

• Een docent uit de locatieraad. 

De volgende uitgangspunten zijn leidend: 

• We starten met maximaal 3 brede brugklassen (m/h/v) van maximaal 30 leerlingen. Dit om 

de kwaliteit te kunnen waarborgen.  

• Niveau: We vinden het belangrijk dat er in de groepen een goede balans is tussen de 

verschillende niveaus om alle leerlingen tot hun recht te laten komen. Vandaar dat we 

werken met onderstaande aantallen per niveau per klas, waarbij we het eerste advies van de 

basisschool als leidend beschouwen. We hebben voor deze verdeling gekozen op basis van 

advies van andere VO-scholen met een brede brugklas.  

Mavo en mavo/havo: 25% 
Havo of havo/vwo: 50% 
Vwo: 25% 
 
N.B. Leerlingen met een kader/mavo advies of gl advies zijn niet plaatsbaar in de montessoristroom, 
maar wel in de K/M klas of in de mavo klas van ISW SWLN. 

Herkomst leerlingen: 
Bij de plaatsing van leerlingen wordt rekening gehouden met de basisschool van herkomst. We willen 

veel ruimte bieden aan leerlingen van montessorischolen en andere vernieuwingsscholen, maar 

eveneens ruimte bieden aan leerlingen vanuit overige vormen van basisonderwijs. Streefpercentages 

zijn 80% montessori/dalton en  20% overige vormen van basisonderwijs. 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: 
Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften worden besproken in de toelatingscommissie en de 

inschrijving wordt getoetst op haalbaarheid. Zelfstandigheid, niveau en planningsvaardigheden zijn 

hierbij bepalend.  

Verzorgingsgebied: 
We plaatsen leerlingen van basisscholen uit Westland en Hoek van Holland eerst. Als er daarna nog 

ruimte is, komen leerlingen uit omliggende gebieden in aanmerking. 

Voorrang voor broertjes/zusjes en kinderen van collega’s: 
Broertjes en zusjes van leerlingen op SWLN hebben voorrang. Daarnaast hebben kinderen van 

ouder(s) die werken op een ISW locatie in ’s-Gravenzande ook voorrang. n.b. broertjes of zusjes 

hebben minimaal een ouder hetzelfde of wonen op hetzelfde adres in een samengesteld gezin. 



Loting 
Bij een overschrijving zal geloot worden onder het toeziend oog van de toelatingscommissie, met in 

acht neming van bovengenoemde uitgangspunten. Leerlingen die worden uitgeloot hebben een 

gegarandeerde plek in ’s-Gravenzande bij SWLN of GHL afhankelijk van advies basisschool. 


