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MONTESSORI COLLEGE

Niets is zo mooi als de verbazing over 
het eigen kunnen. Maar ook onmisbaar 
is steun wanneer iets even niet lukt.

Wij zijn Agora van het Montessori  
College en wij geloven in vallen en op-
staan, kennis en geduld en in de kracht 
van oneindig vertrouwen.



Jouw 
tijd

om te
kiezen

Sommige keuzes zijn 
best ingewikkeld om 
te maken. Zoals nu: je 
staat op het punt om te 
kiezen naar welke mid-
delbare school je gaat. 

Dit boekje is er om je te 
informeren. Wat kun  
je verwachten als je  
voor Agora van het  
Montessori College 
kiest. 

Aan jou om te bepalen 
of dit leertraject bij je 
past.

Team Montessori
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agora



Hier stamt de naam van 
ons agora-onderwijs van af.  
Agora is een leercommu-
nity (plein), waar je elkaar 
ontmoet, inspireert, van 
en met elkaar leert. Zonder 
schoolvakken, lesboeken,  
methodes en toetsen, 
maar op basis van je eigen 
nieuwsgierigheid.  

Die nieuwsgierigheid be-
paalt wat je onderzoekt, 
ontdekt en je eigen maakt. 
Ook leer je veel over jezelf.

PERSOONLIJKE LEERROUTE
‘Leer mij het zelf te doen’, is 
de belangrijkste uitspraak van 
Maria Montessori en deze 
sluit naadloos aan bij de visie 
en missie van Agora. Want 
ook agora-leerlingen worden 
uitge daagd om zelf de regie 
te nemen over hun leerproces, 

samen te werken, creatief te 
zijn en de wereld te ontdekken. 
Ieder richt vanuit zijn eigen 
wensen, vragen en interesses 
een persoonlijke leerroute in. 
Een traject dat wordt afgerond 
met een regulier diploma  
vmbo-b, -k, -t, havo of vwo. 

Agora betekent 
plein. In het oude  
Griekenland 
kwamen mensen 
bij elkaar op een 
agora, plein, om 
kennis op te doen, 
kennis te delen en 
te leren. 

9



ONDERZOEKEN EN ONTDEKKEN
Alles draait om jouw leervraag, 
jouw leerproces. Als agora-leer-
ling ontdek je zelf de wereld, 
doe je kennis en inzicht op en 
maak je je vaardigheden eigen 
die niet alleen nu, maar je hele 
leven van pas komen. Dit doe je 
aan de hand van leer- en  
studievragen die we challenges  
noemen. Het onderzoeken, 
bevragen en doorzoeken van vijf 
‘werelden’ geldt als basis voor 
de leerinhoud. Leerinhoud op 
het gebied van:

• de wetenschappelijk wereld
• de kunstzinnige wereld
• de maatschappelijke wereld
• de sociale/ ethische wereld
• de spirituele wereld 

Aan de basis van zo’n challenge 
ligt een plan. Dit plan stel je 
samen met je coach op.  Mocht 
je even geen vraag hebben, dan 
helpen inspiratiesessies je verder.  
Samen met andere agora-leerlin-
gen breng je de verscheidenheid 
van onze wereld in kaart.

MET DE COACH
Leerlingen richten vanuit hun 
eigen wensen, vragen en inter-
esse een persoonlijke leerroute 
in. Hierbij worden ze intensief  
begeleid door een coach. Die 
coach helpt je de regie te 
nemen over je eigen leren. Een 
proces dat om een persoonlijke 
benadering, om persoonlijk con-
tact vraagt. Je coach is dan ook 
alle dagen van de week in beeld. 
Samen ontdek je waar je goed 

in bent, maar ook wat je nodig 
hebt om je doel te bereiken.  
Dat is voor iedere leerling 
natuurlijk anders. 

JE EN JIJ
Onze coaches heten hier ge-
woon Rudi, Monique, Roelant 
en Jacqueline. Dat ze ouder en 
wijzer zijn, is best logisch. Daar 
heb je geen ‘u’ voor nodig.

‘ Om jonge mensen 
gelijke kansen te 
geven, mag je ze best 
ongelijk behandelen. 
Dit verdienen 
ze zelfs’
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p.s. Fouten zijn gewoon lesmateriaal.



MINIMAATSCHAPPIJ
In de leercommunity van  
Agora zitten leerlingen van alle 
leef tijden, jaarlagen en rich-
tingen bij elkaar. In deze mini-
maatschappij ontdek je elkaars 
talenten en weet je wat je aan 
elkaar hebt. 

Als deel van de leercommunity 
levert ieder zijn of haar eigen, 
betekenisvolle bijdrage aan het 
gezamenlijke leerproces.

STILTE
Het is fijn om samen te onder-
zoeken en te leren. Maar we 
houden elke dag ook tijd vrij 
voor onszelf: lezen, droedelen, 
mijmeren. ‘Stilte’ als vast onder-
deel van het dagprogramma. 

DE SCHOOL UIT
Als het om een waardevolle 
bijdrage gaat, spelen, naast het 
kind, niet alleen de school, maar 
ook de ouders/ verzorgers en de 
omgeving een belangrijke rol. 
Ouders/ verzorgers bieden met 
hun ervaring, werk en netwerk 
leerlingen toegang tot het leven 
buiten de muren van de school. 
De wereld die we liever niet 
op papier, maar real life onder-
zoeken door op pad te gaan: 
interviews, ontmoetingen, 
excursies, exposities en stages 
lopen als een rode draad door 
het leertraject.

10-18 AGORA GROESBEEK
Het is niet voor niets dat het  
agora-onderwijs in Groesbeek 
officieel ‘10-18 Agora Groes-

beek’ heet. Hier kunnen kinder-
en al vanaf groep 7 instromen 
bij Agora. Dit kan op alle 
niveaus (vmbo-b, -k-, -t, havo 
en vwo). Omdat we inmiddels 
alle licenties hebben, kun je 
op Agora in Groesbeek op alle 
niveaus je diploma halen. Dit 
concept is uniek in de regio en 
heeft als belangrijk voordeel dat 
kinderen lekker veel tijd hebben 
om te beslissen welke route ze 
uiteindelijk zullen volgen. 

Als je liever na groep 8 van de 
basisschool voor Agora kiest, 
dan kan dat natuurlijk. Ook dan 
kun je de keuze voor je uitein-
delijke leertraject uitstellen. Je 
blijft als groep bij elkaar, maar 
werkt op je eigen niveau naar je  
examen toe.
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Een eer om dit boekje af te sluiten. 
Wel ben ik met deze quote een beetje 
de strenge juf, vrees ik. Nou, dat is dan 
maar even zo, want leren is hier wel 
voor het “echie”, dus verbaas jezelf en  
maak van leren ook jouw dingetje!

Rector-bestuurder, Berni Drop

p.s. Leren 
is natuurlijk 
wel een 
dingetje 
hier.
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Tot
slot

Misschien was het je al 
opgevallen, maar in dit 
boekje kom je hier en 
daar een zinnetje tegen 
dat begint met P.S.
Daar willen we best iets 
over kwijt.

We hebben er 6 en ze 
vatten samen wat wij 
belangrijk en mooi  
vinden aan onze school. 

Zie ze niet als geboden, 
maar eerder als, nou ja, 
PS’jes. :-)

MC AGORA
NIJMEGEN 
Kwakkenbergweg 33
6523 MJ  Nijmegen
024 - 328 7000
k33@montessoricollege.nl

10-18 AGORA
GROESBEEK
Spoorlaan 16
6562 AM  Groesbeek
024 - 399 5560
grb.adm@montessoricollege.nl
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Leren is 
natuurlijk wel 

een dingetje 
hier.

We geven 
ruimte cadeau. 

En grenzen.

Fouten zijn
gewoon

lesmateriaal.

De wereld
is onze school.

Zelfstandigheid 
is geen
vereiste,
wel een
doel.

Praat
aardig
met me.



verbaas
jezelf.

MONTESSORI COLLEGE


