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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 het Montessori College en wij 
geloven in vallen en opstaan, 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 
vmbo-t/havo/vwo van 
het Montessori College 
kiest.

Aan jou om te bepalen 
of onze school bij je 
past.

Team Montessori
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de basis



Maria Montessori 
zei ooit: ‘Leer mij 
het zelf te doen’. 
Dat vinden wij nog 
steeds een mooi 
vertrekpunt.
In de basis is de middel-
bare school een plaats 
om te leren. Hoe verder je 
komt, des te zelfstandiger 
je wordt. Hoe dat bij ons 
in zijn werk gaat, lees je in 
dit hoofdstuk.

BREDE BRUGKLAS
Om te leren, heb je kansen 
nodig. Daar krijg je in de onder-
bouw alle tijd voor. Pas na het 
2e jaar besluit je wat voor  
soort diploma je uiteindelijk 
gaat halen.

Belangrijke keuzes moet je vaak 
maken als je er nog niet aan toe 
bent. Een beetje uitstel geeft 
ruimte, vinden wij. Ruimte om 
beter voorbereid jouw richting 
te kiezen.

LESSEN VAN 60 MINUTEN
De lessen duren 60 minuten 
en je hebt er 5 op een dag. 
Lessen waarin je niet alleen 
luistert en leert, maar ook tijd 
overhoudt om alleen of samen 
met klasgenoten te werken aan 

opdrachten en taken. Ook heb je 
elke dag een keuze-uur. Dan kun 
je werken aan een vak. Of je  
kiest voor een Special, iets an-
ders dan anders.

SOEPEL DOORSTROMEN
Heb je de ene leerweg afgerond, 
dan kun je verder met een 
andere. Voor het stapelen van 
jouw talenten hoef je bij ons 
niet weg, want we hebben alle 
leerwegen in huis.  
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EEN KWESTIE VAN AANDACHT
Of het nu gaat om het plannen, 
stellen van prioriteiten, indelen 
van je werk of samenwerken, je 
mentor is er voor jou. Ook om te 
onderzoeken welke kwaliteiten 
je kunt inzetten om je koers 
te bepalen en je einddoel te 
bereiken. 

JE EN JIJ
Onze docenten heten hier  
gewoon Lino, Mieke, Liesbeth en 
Ahmed. Dat ze ouder en wijzer 
zijn, is best logisch. Daar heb je 
geen ‘u’ voor nodig.

 VWO+
Heb je een vwo-advies, ben je 
leergierig en heb je talent voor 
leren, dan is vwo+ iets voor jou. 
Je doet het gewone programma 

in minder tijd zodat er ruimte 
is voor andere vakken. Geen 
dode talen (Latijn en Grieks), 
maar levendige vakken. Je krijgt 
onderzoek, filosofie en een  
keuze tussen alfa+ en exact+.

•  Onderzoek 
Zoals in wetenschappelijk 
onderzoek, verdiep je je in 
een zelf uitgekozen onder-
zoeksvraag. Samen met je 
onderzoeksgroep zet je het 
onderzoek op en verwerk  
je dit in een verslag of  
presen tatie. 

•  Filosofie  
Ga op zoek in jezelf. Als je 
jezelf beter begrijpt, zul je 
anderen ook beter begrijpen.

•  Alfa+  
Verdiep je in talen en culturen 
en leer de wereld om je heen 
beter te begrijpen.

•  Exact+  
Doorgrond de natuur en bouw 
aan de toekomst met o.a. het 
programmeren van robots en 
3D-printen. 

CAMBRIDGE / DELF / GOETHE
Met de moderne vreemde talen 
verleg je je grenzen. Of het nu 
Cambridge Engels, Delf Frans of 
Goethe Duits betreft, je kunt je 
spreek-, schrijf-, lees- en luis-
tervaardigheden ook naar een 
hoger niveau tillen en je extra 
verdiepen in de cultuur van de 
landen waar deze talen gespro-
ken worden.

DE SCHOOL UIT
Leren kun je overal. Daarom 
gaan we er graag op uit: ex-
cursies, voorstellingen, uitjes, 
sportactiviteiten, stages… Door 
je eigen wereld te vergroten, 
word je wijzer en daarbij  is het 
gewoon gezellig, natuurlijk :-)
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de extra’s
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TUTORLEREN
Leren doe je vooral met en van 
elkaar. Bij tutorleren helpen 
leerlingen in tweetallen elkaar 
tijdens een vast uur. Een van 
beiden heeft een speciale tutor-
cursus gevolgd en begeleidt de 
medeleerling door goede, open 
vragen te stellen en door te vra-
gen. Deze vorm van begeleiden 
werkt al jaren heel fijn. Op ieder 
niveau en bij elk vak. 

SPORTEN ZONDER CIJFER
Leerlingen worden op het  
Montessori College niet beoor-
deeld met cijfers voor hun 
sportprestaties. Een koprol voor 
de klas wordt dus geen stress-
moment, maar een relaxte 
oefening.

Om te bepalen welke 
school het beste bij je past, 
let je vaak op dingen die je 

niet in boekjes vindt.

‘Waar gaan mijn vrienden 
heen? Hoe ziet de kantine 

eruit? Hoe ver is het  
fietsen?’

Dat mag zeker, maar 
misschien dat de extra’s 

van een school je ook kun-
nen helpen met het maken 

van je keuze.

SPECIALS
Tijdens deze keuze-uren kun 
je dingen leren en doen die je 
misschien niet zo snel verwacht 
op een middelbare school. Denk 
hierbij aan schoolkrant mak-
en, fietstechniek, yoga, textiel, 
gebarentaal, gitaarles, dansen, 
filmen, schaken, techniek en 
nog meer. 

BALANS
Zit je lekker in je vel, is er ba-
lans vanbinnen, dan kun je de 
buitenwereld aan. Ook het leren 
gaat dan beter. Om de regie 
over die binnenkant te krijgen, 
brengen gecertificeerde trainers 
je in contact met Mindfulness. 
Hierbij staan aandacht en focus 
centraal.
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SPORTSPECIALISATIE
Iedere leerling die op sportief 
gebied extra uitgedaagd wil 
worden, kan zich in klas 1 en 2 
opgeven voor sportspecialisa-
tie. Dat zijn extra uren waarin 
je met medesportfanaten nog 
even een tandje bijzet.

Tijdens deze lessen is er tijd 
voor trendsporten als spikeball, 
kinball en boulderen. Ook wordt 
er aandacht besteed aan an-
dere oefenvormen van de meer 
voorkomende sporten. Een 
stukje verdieping, dus.

CULTUURPROFIELSCHOOL
Dat zijn wij, omdat we cultuur-
specialisatie bieden voor leerlin-
gen met interesse op het gebied 
van kunst en cultuur.

Houd je van muziek, dans, 
toneel, tekenen, schilderen 
en/of fotograferen, dan biedt 

Monti Art jou de mogelijk-
heid om je -naast de reguliere 
expressievakken- extra uit te 
leven in de kunstvakken. Deze 
lessen volg je niet alleen op 
school, maar ook daarbuiten: 
concerten, voorstellingen en 
tentoonstellingen activeren 
jouw cultuurknobbel!
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Zo word je 
stap voor 

stap steeds 
zelfstandiger.

KICKSTART
Om de overgang naar de mid-
delbare school makkelijker te 
maken, hebben we de kickstart. 
Dit is een methode die bestaat 
uit drie boekjes. Deze geven 
brugklassers structuur, steun en 
overzicht.

•  kickstart schoolinfo 
Hierin staan o.a. lestijden, jaar-
rooster en basisinformatie 
over alles wat online geregeld 
is.

•  kickstart lesstof 
Per vak een A4’tje met wat je  
te doen staat in een periode.  
Zo heb je houvast bij het 
plannen en word je baas over 
je eigen werk.

•  kickstart agenda 
Een oefenagenda waarin je je 
huiswerk schrijft, maar ook 
plant wanneer je dat huiswerk 
gaat maken. Hierbij leer je re-
kening te houden met buiten-
schoolse activiteiten, zoals 
sporttraining, een familie-
weekend etc.
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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. :-)

BEUK
VMBO-T/ HAVO/ VWO
Kwakkenbergweg 27
6523 MJ  Nijmegen
024 - 328 3000
k27@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


