
Juryrapport Montessori College, Nijmegen 

Het Montessori College Nijmegen (MCN) heeft onlangs de Nijmeegse verkiezing Sportiefste VO-

school gewonnen en doet nu ook mee aan de landelijke verkiezing. Wat het MCN bijzonder maakt is 

hun visie: bewegen op niveau. Leerlingen variërend van vmbo basis t/m vwo zitten bij elkaar in de 

gymles, ingedeeld op beweegniveau. Er wordt niet gewerkt met cijfers maar met rubrics. Daarbij 

wordt beoordeeld op andere vaardigheden dan alleen het motorische kunstje. Leerlingen leren naar 

zichzelf kijken en schatten hun niveau in. Ook dit sluit aan bij bewegen op niveau. Door gebruik te 

maken van verschillende sportlocaties kan er een breed sportaanbod worden aangeboden. Er zijn 

themazalen, zoals een turnzaal en spelzaal, waardoor prachtige kansen ontstaan voor leerlingen om 

zich te ontwikkelen. Er wordt gewerkt met drieweekse thema’s.  

Het MCN heeft extra sport in het reguliere programma en biedt ook sportspecialisatie, LO2, externe 

clinics en keuzemodules aan. Daarnaast kan er door zowel leerlingen als docenten naschools 

gesport worden en wordt er actief meegedaan aan Olympic Moves en Challenge.  

Vanuit hun visie worden leerlingen eerst binnen school gestimuleerd om te bewegen en pas daarna 

naschools zodat ze hun leven lang blijven bewegen. Daarbij is er aandacht voor alle leerlingen: 

leerlingen met blessures krijgen een alternatief programma aangeboden, er wordt gezorgd dat elke 

leerling een zwemdiploma heeft en er is een signaleringsroute voor zwakke leerlingen. Een 

combinatiefunctionaris komt in de school hulp bieden om leerlingen te stimuleren meer te 

bewegen.  

Het MCN is een Gezonde School en er heerst een topsportvriendelijk klimaat, met aandacht voor 

talentontwikkeling. Ook het sportspecialisatieprogramma is een belangrijke trekker voor nieuwe 

leerlingen.  

Het MCN staat midden in de maatschappij en werkt daarmee samen met organisaties en 

verenigingen uit de omgeving. Ook in de themazalen komt dit tot uiting en er worden bijscholing 

georganiseerd. Sport zit in de genen van het Montessori College, voor een leven lang bewegen! 

 

Opmerkingen jury: 

• Slimme presentatie op één ppt-pagina met hyperlinks 

• Bij het bevragen van het panel werden op een slimme manier hyperlinks gebruikt 

om de uit in beeld te brengen en te ondersteunen. 

• Indrukwekkende wijze van motiveren om leerlingen in beweging te krijgen, onder 

het mom: bewegen op niveau, leren van elkaar. Echte visie op leven lang bewegen. 

• De sectie is nog volop in ontwikkeling. De jury moedigt deze school aan nog eens 

mee te doen met een verder uitgewerkt programma naar een toekomstig 

sportiefste school. 

• Werk jullie visie beter schriftelijk uit. Die verantwoording is nu nog mager en 

bescheiden. 

 


