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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 jou 
te informeren. Wat je 
kunt verwachten als  
je voor vmbo-basis,  
-kader en -theoretisch 
van het Montessori  
College Groesbeek kiest. 

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

Team Montessori
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de basis



KLEINE SCHOOL,  
GROOTSE AANDACHT
Binnen de muren van onze 
kleine, gezellige school kennen 
we elkaar niet alleen bij naam. 
We kennen elkaar écht. Zo zul 
je zien dat jij je jas of (gym-)
tas eerder terug hebt dan dat je 
wist dat je ‘m kwijt was. En of je 
nu iets bijzonders te vieren hebt 
of juist even minder lekker in je 
vel zit, bij ons op school word je 
gezien en gehoord. 

DE TOEKOMST IN  
JOUW HANDEN
Met jouw handen, die willen 
bouwen, verzorgen en doen, 
werk jij aan je eigen toekomst.  
Je leert terwijl je vooral prak-
tisch bezig bent. 

Maria Montessori 
zei ooit: ‘Leer mij 
het zelf te doen’. 

Dat vinden wij nog 
steeds een mooi 

vertrekpunt.

Wij helpen je en voor je 
het weet, kun je het zelf. 

De een zal sneller zijn dan 
de ander. Geen probleem, 

je volgt je eigen route.

Je volgt vakken op je  
eigen niveau: basis,  

kader of theoretisch. Dit 
kan per vak verschillen en 

we kijken steeds of het 
aanbod nog bij je past. Op 
je diploma kunnen vakken 
op een verschillend niveau 

staan. Door alle groei die 
je doormaakt, kan het 

zomaar zijn dat je meerdere 
vakken op een hoger niveau 

afrondt dan op het niveau 
waar op je gestart was. 
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DEEL VAN HET  
(GROESBEEKSE) GEHEEL
Het Montessori College in 
Groesbeek ligt in de kern van 
het dorp en vervult een centrale 
rol. We werken intensief samen 

met bedrijven en instellingen in 
en rondom Groesbeek. Wat bin-
nen de muren van onze school 
wordt geoefend en geleerd, 
wordt buiten de school in de 
praktijk toegepast. Hier hebben 
onze leerlingen en een breed 
scala aan instellingen, organi-
saties en bedrijven in de regio 
baat bij. 

BREDE BRUGKLAS
Om te leren, heb je kansen 
nodig. Daar krijg je in onze 
onderbouw alle tijd voor. Leer-
lingen van leerjaar 1 en 2 zitten 
tijdens bepaalde vaklessen en 
tijdens coachtijd bij elkaar.  
 
Pas na het 2e jaar beslis jij wat 
voor soort diploma je uiteinde-
lijk wil gaan 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. 

CIJFERLOOS EVALUEREN 
Bij de meeste vakken wordt 
jouw voortgang cijferloos 
beoordeeld.  Natuurlijk willen 
we leerlingen per vak inzicht 
geven in hun groei. We geven 
dit dan aan met de termen  
beginner, in ontwikkeling,  
gevorderd en expert (B-I-G-E). 

STRUCTURELE AANDACHT
Elke dag start, of sluit je af met 
je coach. Of het nu gaat om het 
plannen, stellen van prioriteit-
en, indelen van je werk of wat  

er in je omgaat, je coach is er 
voor jou.

JE EN JIJ
Onze coaches heten hier  
gewoon Monique, Coen, Hans 
en Annelotte. Dat ze ouder en 
wijzer zijn, is best logisch. Daar 
heb je geen ‘u’ voor nodig.

LEERGEBIEDEN
Er zijn in de onderbouw geklus-
terde vakken die we leerge-
bieden noemen.
•  mens & maatschappij  

begrijp de wereld van vroeger 
en de maatschappij van nu

•  mens & natuur  
onderzoek de wereld van de 
natuur en techniek

•  kunst & cultuur  
ontdek jouw creatieve talenten 
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Wat we doen, is vakken samen-
voegen. Zo ervaar je sneller dat 
er samenhang is tussen wat je 
bij het ene en andere vak leert.  

DE SCHOOL UIT
Leren kun je overal. Daarom 
gaan we er graag op uit:  
excursies, voorstellingen, uitjes, 
sportactiviteiten, stages… Door  
je eigen wereld te vergroten, 
word je wijzer en daarbij is het 
gewoon gezellig, natuurlijk :-)

LEZEN IS WEL EEN  
DINGETJE HIER
Twee keer per week start je 
je coachtijd met een boek. In 
samenwerking met de biblio-
theek ben je verzekerd van 
lekker leesvoer waar je je over 
kunt verbazen, verwonderen en 

waarmee je je fantasie voedt. 
Die bieb zit naast onze school, 
dus dat is handig!

MIXWEEK
De laatste week van elke 
periode blikken we terug op 
hetgeen je geleerd en gedaan 
hebt en starten we de nieuwe 
periode op. Het kan zijn dat je 
nog iets wil afronden of dat je 
je alvast gaat verdiepen in een 
nieuw project of nieuwe  
opdracht.
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p.s. Fouten zijn gewoon lesmateriaal.



de extra’s



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 die keuze.  

SPECIALS
In leerjaar 1 en 2 maak je kennis 
met vakken waar je later mee in 
contact komt. Per periode kies 
je uit Specials als elektro, bouw 
en koken. Daarnaast krijg je de 
kans om je op sportief gebied 
extra uit te leven met een  
Special sport.  

ATELIER
Houd je van muziek, tekenen 
of schilderen? Vrije expressie 
inspireert en zorgt ervoor dat 
je je ontspant. Tussen de vier 
muren van ons Atelier krijg je 
de ruimte om je kunstzinning te 
ontwikkelen
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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 GROESBEEK 
MMVMBO/  10-18 AGORA
Spoorlaan 16
6562 AM  Groesbeek
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


