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p.s. De wereld
is onze school.

Jouw tijd om te kiezen
Keuzes zijn best ingewikkeld. Al is het maar omdat
je er veel moet maken op momenten waarop je er
misschien nog niet helemaal aan toe bent. Zoals je je
nu moet buigen over de vraag naar welke middelbare
school jij straks zult gaan.
Die keuze kunnen wij niet voor jou maken. Wel kunnen
wij jou helpen bij het kiezen door je zo goed mogelijk
te informeren. Zodat je weet wat je kunt verwachten
als je voor het Montessori College kiest.
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Een springlevende Maria
Als je kennismaakt met het Montessori College, dan
maak je ook kennis met het gedachtegoed vanMaria
Montessori. Al gaat dat gedachtegoed ver terug, de
Montessori-identiteit zou ook door een moderne
Maria bedacht kunnen zijn, een die springlevend is.
Juist in een tijd waarin van jullie wordt verwacht dat
je snel kunt denken, handelen en beslissen, is het van
groot belang dat je optimaal begeleid wordt in de
wirwar van keuzes en verantwoordelijkheden. Het
ontwikkelen en begeleiden van al jouw talenten staat
hier centraal. Niet alleen op het gebied van vakken
en vaardigheden, maar vooral wat jouw persoonlijke
ontwikkeling en zelfstandigheid betreft.

ntessori

Maria Mo
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Tien meest gestelde vragen
WAAROM LANGERE LESSEN?
Zijn de lessen langer, dan kun je meer tijd aan het vak besteden en als je
zelfstandig opdrachten aan het maken bent, de docent om hulp vragen.
Doe je meer in de les, dan hoef je natuurlijk thuis minder te doen. Met
als extra voordeel dat je minder boeken van school mee naar huis hoeft
te nemen... en omgekeerd. Dat scheelt een hoop geregel en – niet te
vergeten – gesjouw.

Ik ben Thijs. Vrienden zeiden tegen mij: “Je moet
echt naar Montessori gaan”. Dus nu zit ik in
Nijmegen op de Beuk. Mijn vader zag een andere
school meer zitten. Maar ja.
plus	Je hebt hier Spaans en dat is nu mijn
lievelingsvak. En gym natuurlijk.
min	We hebben wel huiswerk.
Het is dus ff wennen.

TOCH HUISWERK?
Na de uitleg van de docent heb je tijdens onze langere lessen genoeg
tijd om met je schoolwerk aan de slag te gaan. Neemt niet weg dat je
ook thuis voor school zult moeten werken. Maar omdat je maar 4 of 5
vakken per dag hebt, zijn de vakken die je moet voorbereiden op één
hand te tellen.
WAT HOUDT KWT IN?
Kwt staat voor keuzewerktijd, een dagelijkse les van 40 minuten. Je
bepaalt zelf, maar met behulp van je mentor of vakdocent, aan welk vak
je dan aandacht besteedt. Misschien heb je extra uitleg nodig bij een
bepaald vak, wil je een toets voorbereiden of werken aan je huiswerk.
Op het MMvmbo heb je geen kwt’s. Daar werken we met keuze-uren.
(zie pagina 22)
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p.s. Fouten
maken is gewoon
lesmateriaal.
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Ik ben Anne en ik zit op Montessori
Groesbeek. Daar ga ik met de fiets naar
toe en mensen zeggen dat dat knap is,
want het is 45 minuten fietsen. Maar ik
vind het gewoon.
plus	De school is best klein en
daarom ken ik haast iedereen.
min	Vriendinnen van mij zitten
helaas op de andere locaties
van Montessori, maar met
bijvoorbeeld sportdag en
schoolfeest zien we elkaar toch
weer even. Da’s wel gezellig!

Tien meest gestelde vragen
HOE ZIT HET MET ‘ZELFSTANDIGHEID’?
Wij vinden het belangrijk dat je niet alleen vakken en vaardigheden
leert, maar ook dat je stappen zet op weg naar zelfstandigheid. En zelfstandig worden doe je hier (bepaald) niet alleen: je mentor en docenten
begeleiden je maar al te graag.
WELKE KANTEN KAN IK OP?
Op basis van het advies van de basisschool, kom je in een brugklas
vwo+, vwo/havo, havo/vmbo-t, Modern Montessori-vmbo of Agora
terecht. Die onderbouwperiode duurt twee jaar. Vanaf de 3e klas volg je
onderwijs dat in alle opzichten precies bij je past.
KAN IK EEN TOETS OOK HERKANSEN?
Van fouten kun je veel leren. Daarom stimuleren wij leerlingen om
toetsen te herkansen als het resultaat tegenvalt. Maar niet zomaar. We
verwachten natuurlijk wel dat je laat zien dat je deze extra kans serieus
aanpakt en benut.
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“Montessori... dat is toch
heel vrij allemaal?”
Dacht ik onderweg
naar de open dag. Na
afloop had ik mijn
mening bijgesteld. Ik
was aangenaam verrast
door het heldere verhaal
en de transparante
doelstellingen.
Goede keuze van
mijn dochter!

n
Vader va

Van 1,45 cm tot een kleine 2 meter
Jonge mensen hebben talent voor het ontdekken van
hun eigen talent, al kent deze ontdekkingsreis geen
vaste of uitgestippelde route. Ook gaat die reis niet
vanzelf. Eenieder legt zijn eigen traject af, een traject
dat niet alleen met successen maar ook met valkuilen
en teleurstellingen gepaard gaat en waarbij een persoonlijke benadering en vertrouwen onmisbaar zijn.
Daarom zèggen ze op het Montessori College niet alleen dat de leerling centraal staat, die leerling staat ook
echt centraal. Of je nu 1,45 cm bent of 2 meter, op het
Montessori College word je gezien.

Maud
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Keuzes maken op weg
naar zelfstandigheid
Die zelfstandigheid komt heus
niet zomaar aanwaaien. Daarom
begeleidt het Montessori College
leerlingen intensief op weg hiernaartoe. Door hen een structuur te
bieden waardoor ze in vrijheid en
met plezier kunnen werken. Om zo
zelf te ontdekken waar hun ‘leerkracht’ ligt. Met een extra focus op
plannen, het indelen van werk, het
stellen van prioriteiten, samenwerken en overleggen. Vaardigheden
die niet alleen later nodig zijn, maar
zeker ook nu.

Het stellen van prioriteiten gaat
hand in hand met het maken van
keuzes. Ervaring met het maken
van keuzes (en de consequenties
hiervan) doen leerlingen o.a. op
door zelf hun keuzewerktijd (kwt)
te bepalen. Aan welk vak moet ik
extra aandacht besteden? Waar
kan ik extra uitleg bij gebruiken?
Door jong ervaring op te doen met
keuzevrijheid, bereid je je goed
voor op al die keuzes die later nog
gemaakt moeten worden.

En niet voor niets dus, dat het Montessori College langere lestijden kent. Handig voor de uitleg van stof, maar
ook voor het actief toepassen, vragen stellen en oefenen.
Hierdoor hoef je minder thuis te doen. Hoe fijn is dat!
Vertrouwen is onmisbaar als het gaat om het maken van
al die keuzes en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Op
dat vertrouwen van je mentor en (vak-)docenten kun je
rekenen. Zij zien maar al te graag dat jij laat zien dat je
het kunt ook al houdt dat bijvoorbeeld een herkansing
in. Fouten gelden als les- en leermateriaal. Geen wonder
dus, dat er op het Montessori College niet flauw wordt
gedaan over een tweede kans: laat maar lekker zien wat
je (alsnog) geleerd hebt!
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Tien meest gestelde vragen

De lievelingsplekken van...

WAT KAN IK VAN BOVENBOUW VWO/HAVO VERWACHTEN?
Hier heb je je zelfstandigheid natuurlijk al behoorlijk ontwikkeld. Zo ver
dat je medeverantwoordelijk wordt voor je rooster en de lessen die je
volgt. Ook kies je zelf de mentor van wie jij verwacht dat hij of zij jou
het beste kan begeleiden. Dit alles draagt ertoe bij dat je (nog) beter
bent voorbereid op een vervolgstudie.

Marit V1a

EN IN DE BOVENBOUW VAN VMBO?
Hier kun je gaan voor vmbo-t. In klas 3 en 4 hiervan volgen leerlingen
altijd een plusprogramma. Na het eindexamen kan er worden doorgestroomd naar havo 4 op Montessori Nijmegen. De basis- en kaderleerlingen volgen een breed programma, genaamd Dienstverlening & Producten. Dit biedt een brede oriëntatie van vanaf de vierde periode van
leerjaar 2 tot aan het eindexamen. Leerlingen kunnen zo op zoek gaan
naar wat het beste bij hun talenten en interesses past. De beroepsgerichte vakken worden steeds ongeveer acht weken aangeboden in zes
beroepswerelden (mens & techniek; welzijn & zorg; sport & veiligheid;
gastheerschap & culinair; evenementen & organisatie; vormgeving &
ICT). Een aantal hiervan is verplicht, maar de meeste kun je zelf kiezen.

In de aula zit ik vaak met
mijn vriendinnen, omdat
het er gezellig is.

Ik vind deze plek zo leuk,
omdat ik van sport hou en al
helemaal van turnen.
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Ik hou van muziek en ik
vind het heel fijn dat dat er
geluidsdichte hokjes zijn.

Best een beetje bijzonder VWO-PLUS
Mijn naam is Kaylee, ik ben 13 jaar en zit in klas
M1e. Ik voelde me meteen thuis op deze school.
Het zag er goed uit. Bijvoorbeeld de lokalen en de
kantine. Alle mensen op school praten met me en
dat voelt goed.
plus	Goed aan deze school is dat er niet
gepest wordt, het is gezellig. Er worden
leuke dingen georganiseerd zoals uitwisselingen, een danscompetitie en de
mixweek.
min	Wat beter kan is het 6e uur. Dat heb ik
op sommige dagen en dat is tot 15.40
uur. Dat is niet altijd vervelend maar
soms wel, omdat je later thuis bent. Ik
woon namelijk helemaal in Leuth.

+	
vwo-plus
Heb je een vwo-advies, ben je
leergierig en heb je talent voor
leren? Dan staat ons vwo-plusprogramma op je lijf geschreven. Geen dode talen (Latijn en
Grieks) maar levendige vakken, zoals Cambridge Engels,
exact+, filosofie en onderzoek.
+	
Onderzoek
Zoals in wetenschappelijk
onderzoek, verdiep je je in een
zelf uitgekozen onderzoeksvraag. Dankzij deze verdieping,
beoefen je onderzoekvaardigheden, zowel binnen als buiten de
school. Kroon op het werk is het
schriftelijk verslag en de presentatie van jouw onderzoeksgroep.

+	
Exact+
Door de praktijk te doorgronden, leer je de theorie van
uiteenlopende, technisch
natuurwetenschappelijke
onderwerpen. Zien is geloven.
Ervaren is leren.
+ F ilosofie
Het stellen van filosofische
(levens-)vragen hoeft niet per se
te leiden tot antwoorden. Maar
zet je wel aan het denken over
(levens-)kwesties en de manier waarop mensen denken.
Waardevolle bagage voor ieder
vak, dus.
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Best een beetje bijzonder op MMvmbo
+	
Kernvakken op jouw niveau
Je volgt wiskunde, Engels en
Nederlands op je eigen niveau:
basis, kader of theoretisch. Dit
kan dus per vak verschillen
en na iedere periode bekijken
we of je nog goed zit. Zo niet,
dan maken we het gewoon
passend. In de b
 ovenbouw kun
je altijd een vak op een hoger
niveau volgen.
+ T
 alentgebieden
Deze zijn er naast de kernvakken. ‘Talent & Oriëntatie’ is
ontdekkend, omdat je tijdens
een speurtocht over de wereld jezelf ontdekt. ‘Talent en
Natuur’ is de natuur begrijpen,
ontdekken van interesses en

talenten, leren kiezen, samenwerken en experimenteren.
‘Talent & Expressie’ is bijzonder, omdat jouw creatieve
geest helemaal los kan gaan:
2D, 3D, muziek, drama… Tijdens
de projecten kies je zelf jouw
‘Talent’, interessegebied of juist
uitdaging.
+	
Keuze-uren
Tijdens de keuze-uren kun je
aan de slag met een cursus die
je zelf uitkiest. Je maakt tijdens
de eerste week op school
kennis met een divers aanbod
cursussen. Daarna mag jij
iedere periode opnieuw kiezen.
Zo kun je kiezen voor tijdschriften maken, dansen, sporten,

filmen, fotograferen, breien,
techniek, kunstwerken maken,
een taal leren: een aanbod,
dus, waar je ‘u’ tegen zegt!

+	
BOS-project
Het Montessori College is de
eerste middelbareschool die intensief met de Bibliotheek Gelderland Zuid samenwerkt. We
zien graag dat ook jij leesplezier
ervaart en dat onze leerkrachten zich blijvend verdiepen in
hun vakgebied.

+	
Loopbaanoriëntatie en
-begeleiding
Op het MMvmbo is hiervoor
veel aandacht. In klas 1 en 2
gaan we samen op zoek naar
jouw talenten, interessesen
passies. In klas 3 en 4 wordt iedere tien weken een ‘loopbaangesprek’ gevoerd. En stippelen
we gezamenlijk de koers uit
voor de komende tien weken.
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Best een beetje bijzonder ALGEMEEN
+	
Cultuurprofielschool
Zo mogen wij onszelf noemen,
omdat wij een cultuurstroom
bieden voor leerlingen met interesse op gebied van kunst en
cultuur. Die cultuurbeoefening
geldt trouwens voor al onze
leerlingen: ieder pikt zijn graantje mee van het uitgebreide
en gevarieerde cultuuraanbod
binnen en buiten de school.
+	Sportactieve school
Ook deze titel mogen wij
voeren. Dit is dankzij ons ruime
aanbod aan beweeg- ensport
activiteiten voor leerlingen
op ieder niveau. Ook met een
fysieke beperking kom je bij ons
aan je trekken. En beoefen je

een topsport, dan krijg je alle
ruimte om je op sportief gebied
verder te ontwikkelen.
+	
Sportspecialisatie
Iedere leerling die – naast de regulieretwee uur gym – op sportief gebied extra uitgedaagd wil
worden, kan zich in klas 1 en 2
opgeven voor sportspecialisatie.
+ I nternationale uitwisselingen
We leren graag van de wereld
om ons heen. En hoe kan dat
beter dan door internationale
uitwisselingen met leerlingen
van andere Europese scholen?
Als leerling van het Montessori
College ga ook jij vast je grenzen verkennen.

+ B
 ring Your Own Device (BYOD)
betekent dat je je eigen iPad of
laptop meeneemt naar school.
Die gebruik je als dat in de les
nodig is of omdat jij dat handig
vindt. Soms werk je thuis ook
op je laptop en maak je je werk
op school af op je laptop. De
laptop is er om te gebruiken
bij het leren. Zodat leren nog
afwisselender en boeiender
wordt en hopelijk makkelijker
gaat.

+	
Cambridge Engels
Je leert Engelse spreek- en
schrijfvaardigheid op een hoger
niveau en verdiept je extra in de
cultuur van Groot-Brittannië.
Leerlingen havo en vwo kunnen
dit vak volgen als hun niveau
goed genoeg is. Met een diploma
Cambridge E
 ngels op zak, kun je
bijvoorbeeld op een Engelstalige
universiteit terecht.
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Ik word blij verrast door
nieuwe dingen die we van
elkaar ontdekken.

p.s. We geven
ruimte cadeau.
En grenzen.
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De lievelingsplekken van...

Tien meest gestelde vragen

Mary-Jane M

C Agora

SLAGEN OP HET MONTESSORI COLLEGE?
Reken maar van YES! Onze slagingspercentages zijn goed en vergelijkbaar met andere scholen. Daarbij hebben we weinig zittenblijvers en
behalen veel leerlingen hun diploma op het door de basisschool geadviseerde niveau, of vaak zelfs hoger.
LEREN WE ALLES OP SCHOOL?
Tussen de vier muren van school leer je veel, heel veel. Maar we gaan er
veel en vaak op uit om zoveel mogelijk te leren van de wereld. Bereid je
dus maar voor op interessante en uitdagende excursies, uitwisselingen
en (culturele) reizen. Montessorileerlingen zitten bepaald niet stil.

Bij de kantine zit ik gewoon
vaak als ik pauze heb en het
is gewoon een fijne plek om
te zitten.

Dit is onze werkplek waar
ik samen zit met mijn
vriendinnen, maar het is nog
niet af. Ons doel is om een
stapelbed te maken!

Hier zit ik altijd bij de dagstart met mijn coach Tom.
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Leren binnen en buiten de school
Op een school waar de persoonlijke ontwikkeling van de
leerling centraal staat, is het niet verwonderlijk dat de
leeromgeving uitnodigend en uitdagend is. Daarnaast
mag die leeromgeving onbegrensd zijn. Want leren kun
je overal. En overal kun je van leren. Leerlingen worden
uitgedaagd om deel uit te maken van de wereld die
hen omringt. Bijvoorbeeld door er veel en vaak op uit
te gaan: exposities, excursies, uitwisselingen en culturele reizen maken vast deel uit van het jaarprogramma.
Maar ook door de wereld, dat wat er zich buiten de vier
muren van het schoolgebouw afspeelt, actief te volgen.
Door je eigen wereld te vergroten, word je (wereld)wijzer. En door de wereld in school te halen, wordt duidelijk dat ‘schoolse’ zaken zo schools nog niet zijn.

p.s. Zelfstandigheid
is geen vereiste, wel
een doel.
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Onze docenten heten hier
gewoon Stijn, Mieke, Liesbeth
en Ton. Dat ze ouder en wijzer
zijn, weten we ook wel. Daar
heb je geen ‘u’ voor nodig.

Ff time-out
Persoonlijke ontwikkeling en groei naar volwassenheid
vragen om meer dan ruimte en grenzen. Er kan pas sprake
zijn van echte groei als je ziet wat je doet, gedaan hebt en
weet hoe je je kunt aanpassen: reflectie, dus. Het Montessori College zou het Montessori College niet zijn als hier
niet intensief en in allerlei vormen en variaties aandacht
aan zou worden besteed, zowel met het oog op de inhoud
als het leerproces. En omdat ook leraren gewoon mensen
zijn, weten ze de waarde van reflectie – even een terugblik – te waarderen. De ene les is nou eenmaal de andere
niet. En wie kan hier beter over oordelen dan juist, ja jij,
de leerling?

33

Mijn naam is Mehrinke. Ik ben moeder
van twee zonen. Montessori was al
favoriet omdat de oudste erheen
gaat. Onze jongste werd uitgeloot in
Nijmegen en “moest” naar Groesbeek.
Dat vonden we best een tegenslag.
Maar nu al lang niet meer! Laatst had
ik hem samen met twee klasgenoten
in de auto. Bleken ze alledrie
uitgeloot te zijn geweest. En blij dat
ze daar achteraf over waren!

De lievelingsplekken van...
Jorrit M1e

plus	De praktijklokalen in
Groesbeek spreken echt tot
de verbeelding!
min	Soms hoor je dat kinderen
op hun telefoon zitten en de
docent er niets van zegt.

Dit is een plek waar je met
je vrienden een beetje op je
telefoon kan kijken.

Deze plek is gewoon fijn omdat er je lekker kan praten.
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Deze plek vind ik super
leuk omdat je lekker kan
voetballen.

groesbeek | nijmegen

Het jongste
concept in ons
onderwijs heet
Agora
voor
b de nieuwsgierigen
b de uitpluizers
b de samenwerkers
b de verwonderaars
b dromers, doeners, denkers
b jou?

Agora is een nieuw onderwijsconcept, dat in Roermond al een tijdje
succesvol draait. Omdat wij razend
enthousiast waren, zijn wij ook van
start gegaan met een groep leerlingen van alle niveaus.

vragen en interesse een persoonlijke
leerroute. Dat verhoogt de motivatie
en prikkelt de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen. ‘Leren vindt
het best in vrijheid plaats’, is een van
de uitgangspunten van Agora. Leraren begeleiden de leerlingen bij hun
eigen leerroute en heten daarom
coaches. Verder worden ook de ouders actief betrokken.

In Nijmegen is instroom mogelijk
vanaf de brugklas en in Groesbeek
bieden we ruimte aan kinderen van
10 t/m 15 jaar. Hier werken we om
die reden samen met Stichting Primair Onderwijs Groesbeek.

‘Agora is de vrijheid om te leren wat
je wilt, maar geen vrijblijvendheid
om te doen wat je wilt.’ De leerlingen ronden hun school af met een
regulier diploma.

Schoolvakken zijn vervangen door
onderzoek naar de wereld. Huiswerk,
toetsen en methodes zijn er niet. Op
Agora gaan leerlingen zelf de wereld
ontdekken en kennis opdoen. Ieder
maakt vanuit zijn eigen wensen,

Om kinderen gelijke kansen te geven
mag je ze ongelijk behandelen.
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p.s. Leren
is natuurlijk
wel een
dingetje
hier.
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”. En verbaas jezelf: maak
van leren ook jouw “dingetje”!
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Berni Dro

nog even
heel kort alle
pluspunten per
richting

VWO / HAVO / VMBO-T 1-2

MMVMBO

+ vwo-plus

+ talenten

+ cultuurstroom

+ keuze-uren

+ 70-minuten lessen

+ 60-minuten lessen

+ dagelijks keuzewerktijd

+ kernvakken op eigen niveau

+ modern & ruim gebouw

+ mentor- / coachcontact

+ uitdagende vakken

+ montessori mixweek

+ twee mentoren

+ dienstverlening & producten

+ sportspecialisatie

+ sportspecialisatie
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GROESBEEK
MMVMBO / 10-15 AGORA

Zowel geportretteerden (leerlingen, ouders en medewerkers) als quotes zijn
authentiek en uit ons Montessorileven gegrepen. Echter, niet alle quotes
behoren toe aan de daarbij afgebeelde persoon.

Spoorlaan 16
6562 AM Groesbeek
024 - 399 5560
grb.adm@montessoricollege.nl

BEUK

BERK

VWO/HAVO/VMBO-T

Kwakkenbergweg 27
6523 MJ Nijmegen
024 - 328 3000
k27@montessoricollege.nl
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MMVMBO / MC AGORA

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

meer weten?
info@montessoricollege.nl
www.montessoricollege.nl

