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Hallo (nieuwe)
medewerker,

Daar sta je dan. Een nieuwe school en niet zomaar een. Misschien heb je al wat 
gelezen over de visie en uitgangspunten van onze school en Maria Montessori. 
Wellicht heb je ook al enig gevoel bij onze mores door de PS’jes die her en der 
hangen. Je hebt er heel veel zin in en tegelijkertijd breekt het zweet je soms uit. 
Wees gerust, dat is helemaal niet nodig. Ook voor nieuwe docenten geldt: fou-
ten zijn gewoon lesmateriaal.

Om je te helpen, maakten we dit boek. Een soort montessorikookboek met re-
cepten van een aantal topkoks. Als leidraad, niet als richtlijn. Het is aan jou om 
op eigen wijze aan de slag te gaan met de ingrediënten en deze van een eigen 
smaak te voorzien.

Een boek vol montessorigerechten: verhalen over vallen en opstaan, herkenbare 
ervaringen van jonge collega’s, wijze inzichten van ‘oude rotten’ en leerlingen 
die verklappen voor welke docent ze harder lopen en waarom. Zo geven alle ge-
ïnterviewde montessorianen handen en voeten aan de PS’jes die onze visie zo 
kernachtig omschrijven. 

We hopen dat je –net als wij– verslingerd raakt aan het montessorionderwijs en 
onze prachtige school. Verbaas jezelf en blijf je verbazen. Opdat je nooit uitver-
wonderd en geleerd raakt samen met ons en onze leerlingen.

Berni Drop, rector

‘Geef invulling
aan je werk zoals 

dat past bij
je persoon en

 je talenten’



p.s. Leren is 
natuurlijk wel 

een dingetje
hier.

Wim Robbers montessoriaan sinds 1976

Sten Hazeborg montessoriaan sinds 2016

Merlijn Evelijn Veere & Jules van Wijck leerlingen Beuk
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plimentjes uitdeelt aan de één, maar dat je de ander 
juist bevraagt waarom het niet lukken wil.’

‘Grappig genoeg weten alle leerlingen wat er van 
hen verwacht wordt. Het gebeurt alleen niet altijd. 
Door hierover het gesprek aan te gaan, door de leer-
ling in contact te brengen met ‘het kind’ in hem dat 
de boel tijdelijk bestiert, help je hem inzicht te ver-

schaffen in zijn keuzemogelijkheden en verantwoor-
delijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces.  En 
dat wil ‘ie. Want popi-Jopie, dwars of puberaal: jon-
ge mensen hunkeren naar regie.’

Een door Wim geliefd citaat ‘Het leren stopt als je 
een cijfer geeft’, sluit hier naadloos bij aan. Want: 
‘leerlingen gedijen als je ze medeverantwoordelijk 
maakt voor hun leerroute en -doelen. Een cijfer 
zou in dit opzicht geen eindoordeel moeten 
zijn, maar liever een punt van vertrek in het 
leerproces. ‘Waar sta je nu en wat heb je no-
dig om (nog) verder te komen?’ 

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

Over opletten en leren 
gesproken: soms lukt het 

gewoon niet. Misschien vragen 
we onvoldoende ‘waarom?’

‘Na tweeënveertig jaar leservaring ben ik losgeko-
men van het idee dat je alleen maar aardig en so-
ciaal betrokken moet zijn. Het gaat erom dat je van 
betekenis bent.  Mijn repertoire is door de jaren heen 
ook veranderd. De populariteitsquiz hoef ik echt niet 
meer te winnen. Als je maar contact hebt en houdt 

met het kind dat schuilt in die 
leerling. En hem deelge-

noot kan blijven 
maken van de 

verwondering 
die schuilt in 
dat wat ‘le-
ren’ heet.’ 

‘Jonge
mensen hunkeren 

naar regie’

Dat een duizendpoot in het 
Engels merkwaardig genoeg 

een ‘centipede’ (honderdpotige) 
wordt genoemd, zal 
Wim Robbers nooit 

vergeten. Tijdens 
zijn middelbare-

schooltijd legden 
leerlingen tijdens 
de Engelse les een 
schriftje aan met 

bijzondere woorden. 
Niet dat dit hem inspireerde om 

Engels te gaan studeren. Hij werd 
bioloog. Maar dat leerlingen 

verleid kunnen worden om te 
leren, is hem zeker bijgebleven. 

‘Niet dat ze niet willen leren’, aldus Wim. ‘In ieder 
jong mens schuilt een nieuwsgierige jonge leerling. 
Maar ook een kind dat barst van de energie, spat, 
sputtert, vrijheid wil ervaren en grenzen opzoekt. 

Die leerling en dat kind on-
derhouden een intensieve, 
maar vooral ingewikkelde 
relatie met elkaar. Zo inge-
wikkeld, dat het leerproces 
op de middelbare school valt 
en staat bij de betrokkenheid 
van de leraar.’

‘Wat je op de basisschool 
leert, taal en rekenen, is di-
rect bruikbaar en leerlingen 
ervaren hoe de wereld voor 
hen opengaat als ze sim-

pele rekensommetjes kunnen maken, woorden en 
namen kunnen ontcijferen. Hoe anders is dit op de 
middelbare school waar het merendeel van wat je 
leert voor later is. Je kunt wel van magie spreken. 
Daar moet je als docent in feite over beschikken om 
leerlingen steeds te boeien en te inspireren. Die ma-
gie stoelt wat mij betreft niet alleen op vakkennis en 
enthousiasme. Je moet in de relatie leraar-leerlingen 
echt wat te bieden hebben. Het kan zijn dat je com-

‘Het leren
stopt als

je een cijfer 
geeft’

Wim Robbers  montessoriaan sinds 1976, docent Biologie, Beuk 
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‘Even de voorkennis

wakker schudden

helpt bij het leren’

Sten Hazeborg  montessoriaan sinds 2016
docent Natuurkunde, Groesbeek

‘Het gaat er vooral om dat je je kunt blijven verwon-
deren over wat je om je heen ziet. Leerlingen voor 
wie natuurkunde te hoog gegrepen lijkt, moedig 
ik vooral aan om onderzoekend te blijven kijken en 
vragen te stellen. Heeft de regenboog altijd dezelf-
de kleurvolgorde of hangt dat 
af van de stand van de zon? 
Is de straal van de boog altijd 
gelijk? Je hebt geen formules 
nodig voor je waarneming. 
Als ik het principe van de hef-
boom uitleg, schud ik eerst de 
voorkennis bij mijn leerlingen 
wakker: ‘Heb je vandaag een 
deurklink vastgepakt of een 
schroevendraaier gebruikt?’ 

‘Wat je al kent en zelf ervaart, 
begrijp en onthoud je beter. Ik 
sluit aan bij het leven van de leerlingen en laat toe-
passingen van het vak zien. ‘Ah, nu weet ik tenmin-
ste waarom ik dit moet weten!’ hoor ik dan. Wat ook 
enorm bijdraagt aan makkelijker leren, is een goeie 
sfeer in de groep. Iedereen moet zich veilig voelen. 
Dus als een leerling wordt uitgelachen, pak ik de la-

cher terug door hetzelfde bij hem te doen. Zo voelt 
‘ie hoe vervelend het is en dat heeft effect.’

En Sten is vooral zichzelf. Hij laat foto’s zien van zijn 
jonge katjes en leerlingen delen van alles met hem. 

‘Door de goeie band merk ik 
dat leerlingen meer vertrou-
wen krijgen. Ik geloof niet 
dat ik leerlingen heb die geen 
vraag durven te stellen.’‘Heeft een

regenboog altijd 
dezelfde 

kleurvolgorde?’

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

Er zijn natuurlijk 
leerlingen vmbo 

b/k/t bij wie het vak 
natuurkunde niet 
beklijven wil. Een 

struikelblokvak noemt 
Sten het, want de abstractie 

is lastig. Toch wil Sten ook 
voor díe leerlingen er 

alles aan doen zijn vak 
leuk te houden. Met 

demonstratiepractica 
en leuke filmpjes, 

bijvoorbeeld.
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‘Het beste in 
mezelf haal ik 

niet altijd
naar boven. 

Daar heb
ik hulp bij 

nodig.’

‘Want’, vult Merlijn aan, ‘Je kunt alleen hard wer-
ken en leren als je het naar je zin hebt, als je gezien 
en gewaardeerd wordt, niet alleen door je vrien-
den, maar ook door docenten.  Leraren kennen niet 
alleen je naam, ze weten wat je beweegt en be-
zighoudt. Heb je een so’tje niet kunnen leren om-
dat je een belangrijke voetbalwedstrijd had, dan 
maakt een overwinning van 3-1 veel goed en heb 
je best kans dat je het so’tje op een ander moment 
mag inhalen. Zo’n ‘gunfactor’ werkt heel motive-
rend: als ik dan een extra kans krijg, dan zal ik die 
voluit benutten.’

Jules: ‘Gunnen speelt sowieso een belangrijke rol 
als het gaat om je (leer-)inzet en -motivatie. Een 
docent die relaxed lesgeeft, er niet als een politie-
agent opzit en tijd heeft voor een geintje, haalt het 
beste in mij naar boven. Zelfs als je in je examen-
jaar zit, wil je zo iemand niet teleurstellen en zet 
je je dus extra in. Grappig, eigenlijk. Want je weet 
best dat je het uiteindelijk voor jezelf doet.’

‘Prima sfeertje hier op school.  En nooit echt haast 
om naar huis te gaan: na het laatste lesuur chillen 
we vaak op het schoolplein of bij het fietsenrek. Ik 
denk dat ik in een groot gat val als ik deze gezellig-
heid na de examens moet missen’, verklapt Jules. 
‘Misschien dat die sfeer meer heeft bijgedragen 
aan mijn schoolprestaties dan mijn leerwerk?’  

Fluitend naar school gaan 
ze, iedere dag weer: Merlijn 

Evelijn Veere en Jules van 
Wijck uit havo 5. Maar niet 

vanwege de lessen. 

G
errie Jochijm

s O
O

P, M
erlijn Evelijn Veere en Jules van W

ijck leerlingen Beuk



Monique Noorbergen montessoriaan sinds 2006

Niels Rikken montessoriaan sinds 2015

Samuel, Max, Yessin, Milan en Jesse leerlingen Beuk

p.s. We geven 
ruimte

cadeau. En 
grenzen.
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gekozen groepjes wordt er geschetst, ontworpen, 
proefjes gemaakt, geproduceerd en gepresenteerd. 
‘Voor zover er dingen misgaan, zit dat in de samen-
werking: informatie delen, taken verdelen, afspra-
ken nakomen en de planning volgen. Dat kan lastig 
zijn, maar alles draait om het leerproces en daar 
beoordeel ik op. Soms zie je een ‘meelifter’ of een 
leerling die door de groep te weinig wordt betrok-
ken. Dan grijp ik in en heel soms moet ik een groepje 
splitsen; dan werkt het gewoon niet. In feite is mijn 
vak een kapstok om met leerlingen om te gaan. Mijn 
betrokkenheid bij hen is misschien wel groter dan 
de affiniteit met mijn vak. In mijn jarenlange erva-
ring met ‘kansarme jongens‘ op de ambachtschool 
Jonkerbosch ontdekte ik hoe je – ongeacht het vak 
- leerlingen kunt bereiken en ze enthousiast kan krij-
gen. Ik ben niet het type juf dat een aai over de bol 
geeft, maar liever een speelse trap onder de kont. 
Beide hebben ze nodig.’

‘Zoals ik grenzen stel binnen de opdracht, doe ik dat 
ook in het lokaal. Ik overzie de hele ruimte en kan 
alleen al met oogcontact iemand tot de orde roe-
pen. Meestal ben ik heel rustig en voor van alles 
te benaderen, maar als iemand iets onveiligs doet, 
kan ik (gespeeld) woedend worden. Een uitbrander 
maakt grote indruk. Juist omdat je ruimte biedt, 
hoef je over grenzen niet in discussie te gaan. 
Die voelen ze over het algemeen feilloos aan.’

Monique benadrukt dat Techniek een 
ontwikkelgebied is. In een lerarenoplei-
ding leer je lessen te plannen volgens 
een vast stramien, maar in de praktijk 
moet je vooral alle ruimte durven te 
pakken. Boven de lesstof staan en er-
van uitgaan dat – zo lang het veilig is 
- alles kan.

p.s. We geven ruimte cadeau. En grenzen.

Bied je ruimte, dan hoef 
je over de grenzen niet 

in discussie te gaan.

‘Ontwerp een 
speeltoestel voor een 

boerderijcamping 
waarop jonge 

kinderen veilig 
kunnen spelen. Het moet 
minimaal een bewegend 

onderdeel hebben.’ Hoe prikkel 
je de fantasie, stimuleer je 

de creativiteit, laat je ieder 
zijn kwaliteiten ontdekken, 

technieken leren, problemen 
oplossen en vooral ook

goed samenwerken?

Toen Monique Noorbergen 
bij haar komst een dichtge-
timmerde lesmethode aan-
trof, concludeerde ze direct 
dat die vooral handig was 
voor sommige docenten, 
maar dat zij het anders ging 

doen. Ze bracht structuur aan in het voormalige 
‘puinhooplokaal’ en verzon ontwerpopdrachten, 
van chocoladefabriek en zakkenroller-veilige tassen 
tot speeltoestellen. Dat ze die ruimte kreeg van de 
school en het vereiste diploma Techniek niet meteen 
hoefde te overhandigen, was volgens haar typerend 
voor de insteek van het montessorionderwijs.

Met trots laat Monique haar enorme technieklokaal 
zien dat is uitgerust met allerlei gereedschappen 
en materialen. Niet alleen machines voor hout en 
metaal, ook stoffen, naaigerei, een 3D-printer, een 
complete keuken enz. Voor de ontwerpopdrachten 
krijgen haar leerlingen letterlijk en figuurlijk zeer 
veel ruimte. ‘Ruimte is vrijheid en als het goed is, 
brengt vrijheid plezier! Maar als serieuze opdracht-
gever stel ik ook eisen en voorwaarden, grenzen dus. 
De super-creatieven kunnen er op los fantaseren, 
voor minder-creatieven is er herkenbaarheid en hou-
vast.’ Monique wil graag door de ontwerpen verrast 
worden en ‘geen plagiaat hoeven plegen’ als een 
ontwerp in productie genomen zou worden. In zelf-

‘Bied ruimte’

Monique Noorbergen

montessoriaan sinds 2006, docent Techniek, Groesbeek

‘Ruimte is
vrijheid en als 

het goed is, 
brengt vrijheid 

plezier!’
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‘Kijk maar

wat voor jou werkt’

Niels Rikken  montessoriaan sinds 2015
docent Aardrijkskunde, Beuk

Sinds drie jaar geeft hij aardrijkskunde aan onder-
bouwleerlingen in de Beuk en ziet hen ook worste-
len met die planning. ‘Sommigen volgen braaf het 
stramien, anderen laten het lekker waaien. Dat zie 
en herken ik, maar ik geef alleen aan dat je keuzes 
moet maken. Niet dat die keuzes per se goed of fout 
zijn, maar wel dat alle keuzes 
consequenties hebben. Doe je 
je dingetje nu niet, dan krijg je 
dit later op je bordje.’ 

De montessoricursus heeft 
hem veel gebracht: ‘Koos ik 
eerder voor een veilige bus-
opstelling in de klas, nu stel ik 
tafels van zes op, groepjes van 
vier- en tweetallen. Kijk maar 
wat voor jou werkt, zeg ik dan. 
Leerlingen die omwille van de 
gezelligheid kiezen voor de 
‘koffietafelopstelling’, komen daar snel genoeg van 
terug als dit niet het gewenste resultaat oplevert.  
Ook was ik gefocust op orde. Maar inmiddels weet 
ik dat als ik hen de ruimte bied om over kleding en 
muziek te praten dat er dan ook ruimte is voor het 

vak. Het één sluit het ander niet uit. En ja, over na-
tuurrampen willen leerlingen wel meedenken en 
-praten,  maar als ik met een hoofdstuk over geberg-
tevorming kom, moet ik alle registers opentrekken 
om de materie aan de man te brengen. Soms helpt 
het -heel simpel- als je weet wie er jarig zijn of zijn 

geweest om die taaie stof te 
overbruggen. Of hoe een voet-
balwedstrijd of paardencon-
cours is gegaan. Een leerling 
die het gevoel heeft gezien 
te worden, is bereid die extra 
stap te zetten.’

‘Sommigen
laten het lekker 

waaien’

p.s. We geven ruimte cadeau. En grenzen.

Een voorbeeldige 
montessorileerling was 

oud-leerling Niels Rikken 
(24) bepaald niet. Met zijn 

planning ging het tijdens zijn 
havocarrière bij ons op school 

regelmatig mis: ‘De eerste 4 
à 5 weken van de periode 
deed ik het meestal al te 

rustig aan met als gevolg 
dat ik een eindsprint 

moest trekken naar de 
toetsweek toe’, bekent hij.
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Ruimte die je 
geboden wordt, 

vul je niet
altijd

goed in. 

‘Het geeft een goed gevoel als leraren je ruimte 
bieden om zelf keuzes te maken en erop vertrou-
wen dat het goed komt. En ze stimuleren je alle-
maal om werk van je werk te maken. Ieder op z’n 
eigen manier. Ik heb eigenlijk nog steeds sturing 
nodig. Voel ik me niet echt gezien, dan is Facebook 
wel erg verleidelijk’, merkt Samuel op. ‘Maar je 
leert er ook wel van als je je werk verslonst,  want 
dan wordt het een dikke onvoldoende. En ik spreek 
uit ervaring.’

‘Want’, vult Milan aan ‘Als je het huiswerk niet 
maakt, betekent dit niet dat je er geen toets over 
krijgt. Ook geldt dat als je op school een beetje 
discipline hebt, je thuis weer niet zoveel hoeft te 
doen. Je wordt alle ruimte geboden voor dit soort 
overwegingen. Niet dat het daarmee makkelijker 
wordt. Ik weet best wat een ‘verantwoorde’ keuze 
is. Maar soms is die andere gewoon veel leuker. En 
zo gaat het best wel eens mis.’

Jesse kan wel begrijpen dat sommige leraren geen 
oortjes willen zien in de les. ‘Maar muziek is echt 
geen afleiding. Met oortjes in kan ik me prima 
concentreren.’ 

Sam
uel, M

ax, Yessin, M
ilan en Jesse leerlingen Berk

Max: ‘In het begin dacht ik er best luchtig over: zo 
van als het de ene les niet helemaal lukt, dan haal 
ik dat wel even ergens anders in. Maar behalve 
kletsen en gezelligheid, lonken ook Netflix en You-
Tube: zoveel interessanter dan Engelse gramma-
tica en wiskundesommen. Het kost dus best veel 
moeite om die leuke dingen te laten.’

‘Netflixen of YouTuben kan trouwens niet overal. 
Het is een beetje afhankelijk van wie je voor je 
hebt…’ voegt Yessim toe.

Planners en kwt’s zijn 
uitnodigend, vinden onze 

onderbouwers. Want je mag 
kiezen.  Kiezen om meteen 

aan het werk te gaan of (nog 
even) niet. 



Gabriëlle Franquinet montessoriaan sinds 1989

Yolanda de Jong montessoriaan sinds 2013

Sanju en Tessa leerlingen Groesbeek

p.s. Fouten zijn
gewoon  

lesmateriaal.
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bovenbouwleerlingen keuze-elementen bij opdrach-
ten en toetsen. En waarom een hele toets laten her-
kansen als blijkt dat alleen een bepaald onderdeel 
nog onvoldoende is?’

‘Het kost tijd en energie om maatwerk in de vorm 
van een aangepaste toets of extra lesmateriaal te 
bieden, maar het (leer-)rendement is vele malen 
groter. Bovendien kun je je leerling actief betrekken 
bij zijn leerproces: als jij aangeeft wat het einddoel 
is, is hij prima in staat om aan te geven wat ‘ie nodig 
heeft om daar te komen.’ 

En wat te doen als leerlingen toch achterblijven of 
afspraken niet nakomen? Gabriëlle: ‘Gewoon vragen 
waarom het niet lukt. Zo vind ik het belangrijk dat 
leerlingen zoveel mogelijk Duits spreken tijdens de 
les en zij zelf ook. Toch krijgen we het niet echt van 
de grond. Ik deel met hen ideeën en inzichten die ik 
over het curriculum o.a. opdoe op Twitter, Facebook 
en LinkedIn en maak hen zoveel mogelijk deelge-
noot van mijn les(-aanpak).’ 

‘Succes niet altijd verzekerd, overigens, want ook na 
al die jaren moet ik soms nog constateren dat een 
les domweg niet gelukt is. Misschien te veel ruimte 
geboden of opdracht onvoldoende vastomlijnd? Ook 
deze vragen hoef ik niet alleen te beantwoorden: 
leerlingen voorzien mij al te graag van waardevolle 
feedback.’

‘Anders dan achtentwintig jaar geleden laat ik me 
door zo’n tegenvaller niet meer uit het veld slaan. 
Vertrouwen is de basis. Dat vertrouwen moet je 
opbouwen. Als dat er eenmaal is, kun je je heel wat 
ruimte en risico’s permitteren. Montessorileerlingen 
schuwen de uitdaging écht niet!’

p.s. Fouten zijn gewoon lesmateriaal.

In zo’n klassensetting wil een 
leerling liever niet rechtstreeks 

door je aangesproken worden 
omdat dit niet veilig voelt.

‘Zo’n 4 à 5 jaar ouder dan de 
gemiddelde leerling was ik 
toen ik achtentwintig jaar 

geleden voor de klas begon. 
En -achteraf- al te druk bezig 

om ‘leuk’ gevonden te worden’, 
geeft Gabriëlle Franquinet toe. 
‘Ik wilde zo graag 

dat leerlingen 
me accepteerden 
dat ik met enige 

regelmaat 
ongewenst gedrag 

door de vingers zag 
met als gevolg dat 
de sfeer in de klas 

niet altijd door mij 
bepaald werd.’ 

‘Inmiddels weet ik dat je als docent vooral jezelf 
moet zijn en moet aangeven als iets je niet zint. Be-
langrijk is vooral de manier waarop.’ 

Ervaring heeft Gabrielle geleerd dat het weinig 
zin heeft om een discussie met een leerling aan 
te gaan in de klas. ‘In zo’n klassensetting wil een 
leerling liever niet rechtstreeks door je aange-
sproken worden omdat dit niet veilig voelt. Li-
chaamstaal is vaak al genoeg om duidelijk te ma-

ken wat je bedoelt. Ik schijn 
bijvoorbeeld best ‘eng’ te kun-
nen kijken.’ 

Lukt non-verbale communi-
catie niet, dan kom je in een 
een-op-een gesprekje meest-
al snel tot de kern: ‘Wat is er 
aan de hand?’ Diezelfde erva-
ring heeft ertoe geleid dat zij 
leerlingen van alle jaarlagen 
zoveel mogelijk eigenaar-
schap over het leren biedt. 
‘Ik merk dat ik gelukkig word 

van de ruimte en de mogelijkheden die autonomie 
mij biedt. Dit gun ik mijn leerlingen ook. Dus laat ik 
bijvoorbeeld leerlingen in de onderbouw kiezen op 
welke dag ze een so’tje willen maken en bied ik 

‘Vertrouwen
is de basis’

‘Succes is niet

altijd verzekerd’

Gabriëlle Franquinet  

montessoriaan sinds 1989, docent Duits, Beuk 
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‘Ontdekken door 

schade

en schande’

Yolanda de Jong  montessoriaan sinds 2013
docent Nederlands, Berk

Om leerlingen de essentie van zo’n instructie duide-
lijk te maken, toonde Yolanda eerst een paar voor-
beelden uit de praktijk op het digibord. Leerlingen 
bleken feilloos te kunnen verwoorden waarom de 
ene instructie zo klaar als een klontje was en de 
andere onuitvoerbaar. Yolanda: ‘Als leerlingen zelf 
ontdekken waarom het een werkt en het ander niet, 
dan blijft de clue beter han-
gen. Dit geldt trouwens ook 
voor leraren.’

Als havist op de Vlierestraat 
wist Yolanda al dat ze juf Ne-
derlands wilde worden. Niet 
op de laatste plaats omdat 
zij dankzij haar eigen docent 
overtuigd was geraakt van de 
impact van verzorgd, gepast, 
en levendig taalgebruik. ‘Het 
belang van spelling en taal 
mag ik nu dagelijks onder de 
aandacht brengen, bijvoorbeeld door uit te leggen 
dat je je mening altijd moet onderbouwen wil je 
echt ‘gehoord’ worden. Zeker in het begin bereidde 
ik zo’n les tot in de puntjes voor, zette tijdens de pau-

ze alles klaar en schreef de lesopzet keurig op het 
bord. Maar waarom wilde die bewuste les dan niet? 
Nu weet ik dat je je ook teveel kunt vastbijten in een 
stramien. Nog altijd bereid ik me tot in de puntjes 
voor, maar weet ook dat gedoetjes op het school-
plein, vakantieperikelen, pollen in de lucht…alles kan 
een les beïnvloeden. En -echt- het helpt niet als je 

per ongeluk voor de klas staat 
met je gulp open.’

‘Je kunt je 
ook teveel 

vastbijten in 
een stramien’

p.s. Fouten zijn gewoon lesmateriaal.

Stel je moet 
voor Nederlands 

een instructie leren 
schrijven. Niet zomaar 

een instructie, maar een 
bijna onmogelijke: je moet je 

opa of oma leren snapchatten! 
Deze uitdaging gingen vmbo-

leerlingen aan in de klas bij 
Yolanda de Jong (28).
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‘Als je 
maar kunt 
uitleggen 

waarom iets 
fout ging.’

Maar als je dan een keer op je snufferd gaat, dan is 
dat zeker niet het einde van de wereld. Als je maar 
kunt uitleggen waarom iets fout ging. Die ‘foute 
afslag’ blijkt dan uit ‘reflectie’. ‘Reflectie vond ik in 
het begin best zweverig, maar het heeft me veel 
gebracht.’ Datzelfde geldt overigens ook voor de 
herkansingen van toetsen: ‘Als je écht een slechte 
dag had, dan wil de leraar je best een herkansing 
geven’ zegt Sanju. ‘Maar, daar moet wel een goede 
reden voor zijn. Daar praat je samen over. Iedereen 
is bereid je te helpen als er iets verkeerd is gegaan 
of als het niet loopt zoals je wilt, maar je moet wel 
zelf de eerste stap zetten, dat is eigenlijk hét ver-
trekpunt om tot verbeteringen te komen.’

Er wordt allesbehalve licht gedacht over de keu-
zes die de jonge leerlingen maken. Voor ieder ‘vrij 
vak’ dat zij kiezen, moet er ook een heel werkplan 
worden gemaakt. Niet zo gek, ‘Want dan denk je 
ook bewust na over wat je gaat doen in die weken’, 
zegt Tessa. ‘Ook leraren helpen je met je keuze, en 
zullen het zeker aangeven als ze denken dat iets 
niet in jouw straatje past’, lichten de twee toe. ‘Dat 
kan zijn omdat een vak te theoretisch voor je is of 
juist te veel vrije ruimte biedt. Die leraren hebben 
je best door, hoor.’ 

p.s. Fouten zijn gewoon lesmateriaal.

‘Hier hoef ik geen saai vakkenpakket te volgen, 
maar mag ik echt zelf kiezen’, vertelt ze trots. 

Dat kiezen van die vakken is geen kattenpis, voegt 
haar vriendin Sanju toe. ‘Je moet snel je keuze ma-
ken, omdat de lessen anders vol zijn. En je moet 
ook goed nadenken of iets echt bij je past.’

Tessa sloeg al het advies van 
haar vrienden in de wind: 
‘Ga met ons mee naar die 

andere school!’  Maar Tessa 
koos op eigen houtje voor 
het Montessori College in 

Groesbeek en voelt zich als 
een vis in het water.

Sanju en Tessa leerlingen G
roesbeek



p.s. De
wereld is 

onze school.

Tom Thorpe montessoriaan sinds 2004

Wout Winkelhorst montessoriaan sinds 2016

Willy Diesveld montessoriaan sinds 2007
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p.s. De wereld is onze school

Waarom binnenblijven 
als de lesstof buiten voor 

het oprapen ligt?

tijkvakken hebben geïntroduceerd, merk ik dat leer-
lingen meer initiatief tonen. Heel simpel omdat ze 
zelf ervaren dat het werk nooit af is, dat ze altijd nog 
een steentje kunnen bijdragen. Die inzet en betrok-
kenheid zie je o.a. terug op hun stageplekken waar 
ze meer dan ooit tevoren de handen uit de mouwen 
steken, maar ook bij specifieke projecten valt hun 
passie op. Onlangs participeerden leerlingen aan 
een filmproject in Nijmegen. Zij stelden niet alleen 
een programma samen voor onze 2e jaars, ze zetten 

hun tanden ook vol overgave in de organi-
satie met Lux, de planning en de begro-

ting. En een leerling zou geen leerlingen 
zijn als ‘ie af en toe niet lastig te over-
tuigen is. Zo bleek het kiezen van een 

thema van deze filmreeks een heuse 
hobbel. Waarom zou dit moeten? Geluk-

kig bleken de aanvankelijke dwarsliggertjes 
ontvankelijk voor de overtuigingskracht van ex-

perts: ‘Een thema helpt jou o.a. om de rode draad 
van de filmreeks te ontdekken’. En wat mij betreft 
prima, die kritische houding van leerlingen: wie zit 
er nou te wachten op een kudde makke schaapjes?’

Nu het praktijkgedeelte lekker in de lift zit, merkt 
Tom wel dat de animo voor biologie als theorievak 
terugloopt. ‘Die motivatie mag wat mij betreft weer 
wat aangezwengeld worden. Al geldt ook hier: het 
kan niet altijd feest zijn. Minder leuke dingen horen 
er nou eenmaal bij.’ 

‘Waarom
binnen blijven?’

Nooit gedacht en zeker niet 
kunnen voorspellen dat hij ooit in 
het onderwijs zou belanden. Toch 

hing Tom Thorpe zijn carrière als 
veterinair microbioloog 12 jaar 

geleden aan de wilgen. Sindsdien 
laat hij leerlingen van het 

MMvmbo liefst op zintuigelijke 
manier kennismaken met de 
dynamische en fascinerende 

wereld van de biologie.

‘Want tja, als we het dan toch over wilgen hebben, 
die houden van een vochtige bodem en groeien 
langs sloten en plassen. Dit vind je terug in de bio-
logieboeken, maar daar waar het gebeurt, buiten, 
wordt die vochtige kiemplaats concreet aanschou-
welijk. Wil je de wereld verkennen, dan moet je er 
dus op uit. Zo determineren we zoveel mogelijk 
‘en route’ door bomen en plantjes die we spotten 
op te zoeken in het leerboek. Het schoolboek gaat 
dus ook mee op pad. In een speciaal natuurdagboek 
houden leerlingen de habitat, groei en ontwikkeling 
van flora bij als opstapje naar het 4e jaar waarin 
ecologie, de samenwerking tussen organismen en 
hun omgeving, centraal staat. Bij een onderdeel als 
menskunde is de situatie weer anders: de slager le-
vert organen en ingewanden die dienstdoen als les-, 
snijd- en leermateriaal.’ 

Dat de wereld onze school 
is, dat leerlingen volop leren 
door die wereld te ontdekken 
en aan den lijve te ervaren, 
voedt wat Thom betreft een 
ander wezenlijk deel van de 
leerlingen: hun betrokken-
heid, inzet en enthousiasme. 
‘Hiermee verbinden leer-
lingen zich aan de taak of 
opdracht. Sinds wij de prak-

‘Prima, die 
kritische 

houding van 
leerlingen’

Tom Thorpe  montessoriaan sinds 2004 

docent Biologie, Berk 
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‘Neem alles 

wat je vindt

maar mee’

Wout Winkelhorst  montessoriaan sinds 2016
docent Biologie, Groesbeek

‘Neem alles wat je vindt mee!’ roep ik aan het be-
gin van het schooljaar. Dat gebeurt dan letterlijk en 
figuurlijk en ik stel me hier graag open voor. Er ko-
men vragen die leerlingen bezighouden, dingen die 
ze hebben meegemaakt of die ze hebben gevonden. 
Het zijn vaak mooie aanleidingen om kennis te de-
len maar ook om ze te leren discussiëren. Een jongen 
vond een hoornaar (reuzenwesp), een ander wilde 
iets weten over zijn blauwe plekken na een aanrij-
ding. Een meisje was getuige 
van een arrestatie en vroeg 
naar het vervolg.’ 

‘Als iedereen vol is van een on-
derwerp, heeft het weinig zin 
er een ander lesonderwerp 
door te drukken. Lessen moe-
ten leuk zijn en aansluiten bij 
het dagelijks leven. Dan maar 
wat meer huiswerk af en toe. 
Vaak komen er vragen over 
hun lijf en over ziektes. ‘Ik ben 
bang dat ik zwanger ben’ of 
‘Mijn oma heeft kanker’. We hadden zelfs een keer 
volkomen spontaan een openhartig gesprek over 

sexting. Bij gesprekken over seks maken we afspra-
ken over de woorden die we gebruiken. En als we dis-
cussiëren, stel ik de voorwaarde dat alle meningen 
onderbouwd moeten worden en gerespecteerd.’

‘Door de vertrouwensband die we hebben gekregen, 
is veel mogelijk. Als ik zelf een keer zeg ‘Ik ben écht 
chagrijnig, dus pas een beetje op’, dan houden ze re-
kening met mij.’

‘Soms wordt
de les door

het moment 
bepaald’

p.s. De wereld is onze school

Wout Winkelhorst 
geeft biologie 
maar rekt zijn 

lessen regelmatig 
op, bijvoorbeeld 

richting 
maatschappijleer.
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p.s. De wereld is onze school

‘In de grotemensen-
wereld wordt 

niet geschreeuwd
en getierd. 

Hier dus ook niet’

En of het nu advies of attri-
buten betreft, collega’s weten 
Willy te vinden.  Willy is de 
ongekroonde koning van De 
Berk, waar hij alle leerlingen 
bij voornaam lijkt te kennen. 
Dat vindt hij ook belangrijk, 
want de vmbo-basis en -ka-
derleerlingen hebben naar 
zijn idee baat bij een specifie-
ke aanpak. ‘Zonder omwegen en recht op het doel 
af. Zo zou ik die aanpak willen typeren. Havisten en 
vwo’ers hebben de neiging een discussie aan te gaan 
om de discussie te winnen, mijn leerlingen staan 
daar iets anders in. Ze willen vooral gehoord worden, 
niet alleen wat ze zeggen, maar eigenlijk ook wat ze 
voelen. En daar kan ik echt in opgaan. Want met alle 
toeters en bellen investeren ze in je. Omdat je veel 
voor hen betekenen kunt.’ Er zijn naar zijn idee aar-
dig wat leerlingen die belastende bagage met zich 
meedragen, zoals een thuisomgeving die onvol-
doende houvast biedt of een taalachterstand. Dan 
biedt school een veilige basis om je hier een beetje 
aan te ontworstelen. Als ik in dat traject iets kan be-
tekenen, dan heel graag. En dat hoeft echt niet met 

ingewikkelde gesprekken of 
‘reflectiemomenten’. Gewoon 
vragen hoe het thuis gaat als 
je weet dat een van de ou-
ders ziek is, bijvoorbeeld. Of 
een vette felicitatie als zo’n 
leerling jarig is! Wel probeer 
ik leerlingen bewust mee 
te geven dat geen blad voor 
je mond nemen iets anders 

inhoudt dan schreeuwen of tieren. Daar doen we 
niet aan. Al is het maar omdat ze daar later ook niet 
mee weg komen.’

Al zijn ze volgens Willy ‘bepaald niet klaar voor het 
echte leven’ als ze van school gaan. ‘Leerlingen op de 
Berk zijn pas 16 als ze klaar zijn, en missen belangrij-
ke levenslessen en -ervaring. Ik lever wat ik kan aan 
die basis, maar ondertussen moeten ook verdwaal-
de leerlingen naar de les gedirigeerd worden en ban-
den geplakt…’

‘Zonder
omwegen
recht op

het doel af’

Willy Diesveld
montessoriaan sinds 2007

conciërge Berk

Vanuit zijn kantoortje pal naast 
de ingang van de Berk kan 

conciërge Willy Diesveld over 
het schoolplein uitkijken. Met 

camera’s houdt hij het gebouw 
en de omgeving nauwkeurig 

in de gaten. Leerlingen waaien 
hier graag aan. Ook als ze ‘Je 

was toch niet wéér te laat 
vanmorgen?’ te horen krijgen.



p.s. 
Zelfstandigheid 

is geen
vereiste, wel 

een doel.

Tanja Fricke montessoriaan sinds 2005

Nayel Ben Ahmed montessoriaan sinds 2016

Léthie Schoenmakers montessoriaan sinds 2001
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‘Hetzelfde zie je in de zelfstandigheid die ze tonen 
bij de invulling en uitvoering van hun werkplannen. 
Dat is een absolute meerwaarde van de montesso-
ri-aanpak. Als het proces naar zelfstandig-worden 
spaak loopt bij een leerling, is er eigenlijk altijd iets 
anders aan de hand dan onwil of onkunde. 
Vaak speelt angst een rol en is er extra begeleiding 
op maat nodig. Voor degenen die moeite hebben, 
maken we vaak de stappen naar zelfstandigheid 
kleiner. Gelukkig heb ik van nature veel geduld; ik 
laat mij nooit frustreren. Eigenlijk zie ik bij alle leer-
lingen de wíl tot groei en zolang die er is, zet ik me 
graag in. Een goede relatie met de leerlingen is de 
basis van al het leren; daarover zijn we het hier op 

school allemaal eens. Ik ben geïnteres-
seerd in mijn leerlingen, maar zij ook 

in mij. Toen mijn man in het zieken-
huis lag, kon ik ze gewoon zeggen 

dat ik ‘een kort lontje had’. Ze 
hielden daar rekening mee en 
informeerden regelmatig hoe 
het met hem ging.’

‘Dit jaar ga ik als afsluiting mijn 
coach-mentorgroep misschien 

maar eens thuis te eten vragen.’

‘We worden regelmatig enorm verrast door wat 
we terughoren over de maatschappelijke stages (in 
het tweede jaar). Als leerlingen bijvoorbeeld een rol 
krijgen in een verzorgingshuis, blijken ze vaak initi-
atieven en verantwoordelijkheid te nemen. Ze sig-
naleren wie hulp nodig 
heeft, wat er gebeu-
ren moet en orga-
niseren dat. Door 
zo’n setting die 
om zelfstandig-
heid vraagt, ko-
men de benodig-
de kwaliteiten snel 
aan het licht of wor-
den ontwikkeld.’ 

p.s. Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel

Wil je zelfstandigheid triggeren, 
schakel vooral de ‘ik-regel-het-

wel-even-voor-je-knop’ uit.

‘Geef inzicht 

in het eigen 

leerproces.’

‘Leerlingen op weg helpen 
naar zelfstandigheid’: voor dit 

montessoridoel heeft Tanja Fricke 
haar eigen houding eerst onder 

de loep genomen 
en aangepast. Als 
‘perfectionistische 

control-freak’ 
moest ze leren 

loslaten, de neiging 
onderdrukken om 
alles maar zelf te 

doen. De sticker op 
haar hoofd met ‘Tanja regelt het 

wel’ heeft ze verwijderd.

Wanneer een leerling nu met een probleem bij haar 
komt, vraagt ze: ‘Hoe wil je dat oplossen?’ en ‘Wat 
wil je dat ik daarin beteken?’ Later komt ze er dan 
nog eens op terug. ‘Deze benadering stimuleert bij 
de leerlingen het zelf nadenken over oplossingen en 
bij mij het handelen vanuit vertrouwen. Ik help hen 

op weg, spreek mijn verwach-
tingen uit, maar zorg dat ze 
het gevoel krijgen het zelf ge-
regeld te hebben. Het geven 
van een compliment kan trou-
wens ook wonderen doen.’

De basis voor deze aanpak 
is didactisch coachen. Alle 
docenten hebben daarin in-
middels een training gevolgd 
en passen de methode zoveel 
mogelijk toe. ‘Hoe je in een 
vraaggesprek met een leer-

ling veel verder kunt komen dan wanneer je uitleg 
geeft, was een enorme eyeopener. Als een leerling 
iets aan het maken is en je benoemt wat je ziet, je 
vraagt naar de aanpak en de verschillen met de 
vorige keer dan geeft dat een leerling veel in-
zicht in zijn eigen leerproces. Dat is een niet te 
onderschatten bonus. De methode is logisch 
en eenvoudig en levert zeer veel op.’ 

‘We worden
regelmatig 

enorm verrast’

Tanja Fricke  montessoriaan sinds 2005, docent Groesbeek 
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‘Als zelfstandigheid 

wordt getriggerd, 

verbeteren prestaties’

Nayel ben Ahmed  montessoriaan sinds 2016
docent LO, Berk

En die bevestiging kon Nayel na een tweetal mis-
lukte studies wel gebruiken. Academische studies 
als tandheelkunde en bewegingswetenschappen 
ten spijt: alleen met een hbo-studie ALO kon hij 
de gewenste finish bereiken en zijn jongensdroom 
waarmaken. En zo geschied-
de. In een recordtempo, want 
tijdens zijn laatste studiejaar 
kreeg hij al een baan op een 
school in Arnhem aangebo-
den. ‘Maar ik miste daar wat. 
LO stond voor een uurtje 
uitdollen, niet meer en niet 
minder. De overstap naar 
het Montessori College -met 
een uitgekristalliseerde visie, 
werkplannen en reflectiestra-
tegieën- was een verademing. 
Landelijk onderzoek geeft aan 
dat als zelfstandigheid wordt getriggerd bij leerlin-
gen, zij over de hele linie beter presteren.’ 

‘Die zelfstandigheid prikkelen we bij LO o.a. door kri-
tische vragen te stellen: ‘Hoe komt het dat jullie in 
deze opstelling steeds verliezen?; wat kun je eraan 

doen?’. De basis van een eerlijk, competitief spel, zijn 
competitieve teams. Leerlingen zijn prima in staan 
die zelf samen te stellen. Zoals ze ook zorg kunnen 
dragen voor een sportopstelling die variëteit en de 
gewenste uitdaging biedt voor alle sporters. En laat 

ze elkaar vooral beoordelen 
op basis van vastomlijnde cri-
teria. Je staat versteld van de 
eisen die ze stellen! LO heeft 
vooral een fysiek imago, maar 
onderschat de mentale impact 
niet: door grenzen te verleg-
gen, verbreed je je horizon. En 
ik spreek uit ervaring.’

‘Je staat 
versteld van 

wat leerlingen 
zelf kunnen’

p.s. Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel

In zijn ouderlijk huis 
trof Nayel (28) een 

paar jaar geleden 
een schrijven aan 
dat een meer dan 

positieve wending aan 
zijn leven zou geven. Als 

brugklasser had hij mogen 
verwoorden ‘wat hij later 
wilde worden’. Antwoord 

op die vraag luidde: 
gymleraar!
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p.s. Zelfstandigheid is geen vereiste, wel een doel

‘Leerlingen worden ook 
buiten de lessen 

om aangesproken 
op hun eigen 

verantwoordelijkheid’

‘In het eerste jaar komen ze vaak in groepjes naar 
mij toe of in opdracht van hun mentor/coach om bij-
voorbeeld proefwerkblaadjes te halen. Later komen 
ze uit eigen beweging en met eigen vragen. Het is 
voor leerlingen natuurlijk vaag wat voor rol ik precies 
heb en hoe ze met mij moeten omgaan. Als er een 
met gestrekt been binnenkomt met ‘Dit moet…..’, 
corrigeer ik wel even met een nadrukkelijke begroe-
ting. Ook dat hoort bij de verantwoordelijkheden die 
ze moeten leren. Veel leerlingen hier hebben geen 
montessoribasisschool als achtergrond en zijn al-
tijd volledig bij de hand geno-
men. De overgang naar onze 
school is dan groot. Sommi-
gen zie je in zo’n schoolpe-
riode enorm groeien in hun 
zelfstandigheid.’

Léthie beschrijft een situatie 
waarin leerlingen op dat punt 
echt getest worden: ‘We wer-
ken nu voor het eerst met het 
vak ‘Dienstverlening en Pro-
ducten’ waarvoor leerlingen 
losse modules moeten kiezen. 
Die keuzes wil ik graag bijtijds weten om de roosters 
te maken. Je kunt al wel raden dat dat niet iedereen 
lukt: van de 70 waren er 52 op tijd. Er zijn dan leerlin-

gen die - als de eerste les van de module al is gestart 
- nog aan mij komen vragen waar ze nu heen moe-
ten. Hun keuze heb ik dan nooit te horen gekregen. 
Ik kan me heus wel eens ergeren, maar ga altijd rus-
tig in gesprek: ‘Waar loop je tegenaan? En hoe kan 
ik je helpen?’ Ik oordeel niet, want het is allemaal 
nieuw en soms heeft de mentor/coach blijkbaar nog 
onvoldoende uitleg gegeven. Ik zeg wat ik verwacht, 
welke verantwoordelijkheid de leerling heeft en wat 
de consequenties zijn.’ 

‘Als ik stagiaires heb, pas ik de 
montessoriprincipes eigenlijk 
ook automatisch toe. Ik laat 
ze bijvoorbeeld zelf uitzoeken 
hoe de school in elkaar zit en 
laat daarvan een verslag ma-
ken. Ook de zelfstandigheid 
in mijn eigen functie is groter 
dan elders in een vergelijkbare 
baan. Ik heb een breder palet 
aan taken en kan er naar eigen 
inzicht dingen bij pakken. Dat 
zou ik niet anders willen.’

‘Ik ga altijd
rustig

in gesprek’

Léthie Schoenmakers
montessoriaan sinds 2001

applicatiebeheerder en
roostermaker, Groesbeek

De deur van de administratie 
waar Léthie werkt (o.a. 

als applicatiebeheerder en 
roostermaker) staat altijd open. 

Leerlingen lopen regelmatig 
binnen met vragen en 

opmerkingen.



p.s. 
Praat aardig

met me.

Tom Linssen montessoriaan sinds 2009

Lisanne Kaal montessoriaan sinds 2014

Saar & Tisa leerlingen Groesbeek

Gerrie Jochijms montessoriaan sinds 2002
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manier van communiceren bij mij in een verkeerd 
keelgat schiet. Ik veroordeel niet, ik schiet niet uit 
mijn slof, maar houdt de taalterreur aan, dan veran-
deren mijn mimiek, mijn toon en houding: knappe 
gast die dan nog niet doorheeft dat het menens is. 
Dit optreden en die stelligheid worden door leerlin-
gen volledig geaccepteerd.  Zoals een volledige com-
mitment echt ‘mijn ding’ is en dus ook wordt 

geaccepteerd. De grootste bullebak 
uit mijn mentorklas heeft zich als 
survivalstrategie een soort vech-
tershouding aangemeten. Ik blijf 
-ongevraagd- net zolang prikken 
en roeren totdat ik door die façade 
heen ben. Omdat ik wil weten wat er 
écht speelt. Niet dat het proces altijd 
even leuk is, maar deep down wordt de 
betrokkenheid heus gewaardeerd.’ 

‘Ik ben ervan overtuigd dat je je als docent 
veel kunt permitteren als je -hoe gewoon 
ook- jezelf bent en als je handelen stoelt op 
vertrouwen. Als leerlingen ervaren dat je les 
staat als een huis, je weet waar je het over 
hebt, je je aan afspraken houdt en zij erop 
kunnen vertrouwen dat je er voor hen ben, 
dan maakt het niet uit of je ze onthaalt met 
een veilige handgroet of amicale high five. 
Als ze jou er maar in herkennen.’

p.s. Praat aardig met me.

Die high fives werden me 
afgeraden omdat ze al 

te amicaal zouden zijn

‘Je kunt je veel 

permitteren’

Als je op twintigjarige leeftijd 
voor de klas komt te staan, 

dan kan het zomaar zijn dat je 
naar dezelfde muziek luistert 
als je leerlingen 

en dat je in de ban 
bent van dezelfde 

films. Als je dan 
ook nog high fives 
uitdeelt in de klas, 

dan moet je niet 
vreemd opkijken als 

een meer ervaren 
collega hier voorzichtig een 

opmerking over maakt. 

Dit overkwam Tom Linssen, docent Talent en Oriën-
tatie, in zijn beginjaren op de Berg en Dalseweg. 
Tom: ‘Die high fives werden me afgeraden omdat ze 
al te amicaal zouden zijn.  Omdat ik een handgroet 
echt niet zag zitten, heb ik geëxperimenteerd met 
andere manieren om leerlingen positief te onthalen 

of te begroeten. Eerlijk? Ik heb 
van de high five geen afscheid 
kunnen nemen. Mijn repertoi-
re heb ik hoogstens uitgebreid 
met de box’.

Het is ook voor Tom een zoek-
tocht geweest naar een eigen, 
authentieke en overtuigende 
manier om dichtbij de leerlin-
gen te komen. ‘Van nature ben 
ik laagdrempelig ingesteld als 
het om communicatie gaat. 
Ik verbind gemakkelijk, snel, 

maak graag grapjes en heb geen hoogdravende 
woorden nodig om me uit te drukken. Dus spreek ik 
zoveel mogelijk hun taal. Maar er zijn grenzen. Onze 
leerlingen laten zich graag inspireren door rapmu-
ziek en straattaal en dat zou geen issue hoeven te 
zijn als die taal bij tijd en wijle niet zo grof en bele-
digend was. Wordt er met k-woorden gestrooid, bij-
voorbeeld, dan maakt dit de pedagoog in me wakker 
en grijp ik in. Leerlingen moeten weten waarom deze 

‘Ik veroordeel 
niet, maar 

taalterreur pik
ik niet’

Tom Linssen  

montessoriaan sinds 2009, docent Talent en Oriëntatie, Berk
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p.s. Praat aardig met me.

‘Leerlingen

kunnen veel van

je hebben’

Lisanne Kaal  montessoriaan sinds 2014
docent Biologie, Beuk

Ter vervanging van een zwangere collega mocht ze 
op de Beuk starten. Dus verdiepte ze zich nog even 
snel in allerlei biologische beslommeringen. Maar 
hoe bereid je je voor op vol-
le klassen H3, V3, H4 en V5? 
‘Niet’, verklapt Lisanne Kaal. 
‘De bel gaat, je opent de deur 
en daar zit ineens een klas vol 
leerlingen. Een klas waarvan 
later bleek dat die meer dan 
gemiddeld pittig was. En zo 
heb ik die ook ervaren. Hier-
voor werkte ik op een andere 
school en als ik deze vuurdoop 
daar zou hebben ondergaan, 
zou ik -eerlijk- niet voor het 
onderwijs gekozen hebben. 
Ondanks het feit dat ik op het Montessori College 
best voor de leeuwen ben gegooid, heb ik nooit het 
gevoel gehad alleen voor de klas te staan. Er stond 
een heel team achter me. Waar ik ook mee worstel-
de, ik stond er niet alleen voor.’
Op basis van dit vertrouwen durfde Lisanne zich in 
alle opzichten te geven. ‘Ik ben van nature open en 
direct. Kan ironisch uit de hoek komen, zoals bij een 

verliefd stelletje dat steeds tijdens de les zat te frie-
melen en vlooien. Door een handjevol condooms uit 
de kast te toveren en ‘Kunnen we nu veilig verder?’ 

In feite kun je alles tegen leer-
lingen zeggen als ze maar we-
ten dat je ze verder wil helpen. 
Leerlingen varen wel bij mijn 
directheid omdat ik opensta 
voor die van hen. Of het nu 
over de les gaat of over mijn 
opvallend gelakte nagels, ze 
nemen geen blad voor hun 
mond. Inmiddels weten ze 
wel dat je met een master in 
ecologie geen stoffige bioloog 
hoeft te zijn. En -omdat ik ze 
buiten de les om veel en graag 

spreek- weet ik wat hen beweegt en beroert. Een 
kwestie van investeren: je plant gezamenlijk zaadjes 
en -kan ff duren-, maar die oogst je ook weer.’

‘Laat merken
dat je ze

verder wil
helpen’

Haar affiniteit 
met het onderwijs 

in het algemeen, 
het begeleiden van 

leerlingen in het 
bijzonder, was 
een professor 

tijdens haar 
studie biologie 
al opgevallen, 

maar nu de 
praktijk.
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‘Schaapje’ 
word je door 

een leraar 
genoemd als 

‘ie je tof
vindt

De goede relatie tussen docent en leerling werkt 
ook door in de relaties tussen leerlingen onderling. 
‘Als iemand te veel naast zijn schoenen gaat lopen, 
bijvoorbeeld,  roepen we altijd ‘Iedereen is hier ge-
lijk’, net zoals de leraren altijd doen’, grinnikt Tisa. 
‘Je hebt erg veel lol met elkaar en de docenten, 
maar je leert ondertussen ook echt wel wat!’, vat-
ten de twee lolbroeken samen.  

Ook Saar rent wel eens door de schoolgangen, 
maar meer dan een vriendelijke verzoek om dat 
buiten te doen, krijgt ze niet. ‘Al is het wel een 
beetje afhankelijk van wie er aan komt lopen’, 
voegt ze er grijzend aan toe. De relatie is niet met 
iedere docent zo frank en vrij, maar intimi mogen 
de dames af en toe best liefkozend ‘schaapje’ noe-
men. Vinden ze niet erg, want ze weten wie het 
zegt.  Ook als leerling moet je aftasten wat wel en 
niet kan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het maken 
van huiswerk: ‘De ene docent geeft het huiswerk 
wel op, maar komt er niet echt op terug. Dan laat 
ik het ook wel eens schieten. De ander tekent altijd 
af en laat je zelfs niet herkansen als het niet op 
orde is. Dat huiswerk maak ik echt wel!’

p.s. Praat aardig met me.

Tijdens de vele reizen en uitwisselingen die door 
school worden georganiseerd, verbaasde het Tisa 
dat ze ‘gewoon’ vrienden werd met de begeleiders. 
‘Natuurlijk, er zijn wel dingen die echt niet gepikt 
worden’, vertelt Tisa, ‘Zoals lomp met materiaal 
omgaan in de klas of grof taalgebruik, maar echt 
boos zul je de docenten bijna niet zien.’ 

Saar (15, vmbo-t 3) en Tisa 
(14, vmbo b/k/t 2) praten 

graag en veel. Niet alleen met 
hun vrienden, maar ook met 

hun leraren. 

Saar en Tisa D
ols leerlingen Beuk en Berk
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‘En oh, laten 
we vooral de 

humor niet 
vergeten’

De receptie van de Beuk dient als vraagbaak (‘Waar 
heb ik kwt?; is er een iPhone met geel hoesje ge-
vonden?’) en leerlingen melden zich bij haar, Nicole 
en Charlotte als ze te laat zijn. Dagelijks zijn zij niet 
alleen getuigen van typische gevalletjes van pech 
(‘Met de fiets door glas ge-
reden’) en creatieve smoes-
jes (‘Mijn mobieltje is inge-
steld op Amerikaanse tijd en 
past zich niet aan op onze 
zomer- en wintertijd’). Ook 
hartverscheurende taferelen 
passeren de revue, zoals dat 
van een brugklasser die na 
een knallende ruzie thuis ge-
woon op adem moet komen 
en -dus- het eerste uur niet 
redt. ‘Er schuilt soms een an-
der verhaal achter te laat dan 
zomaar te laat’, licht Gerrie toe. ‘En wij doen ons best 
om te achterhalen wat er echt speelt. Toegegeven, 
jonge mensen zijn handig, mondig en hebben soms 
de neiging de schuld bij de ander of elders neer te 
leggen. Toch leert de ervaring dat ze best openstaan 
voor een gesprekje als ze positief en vooral persoon-
lijk benaderd worden.’

‘Te laat is op veel scholen gewoon te laat, maar ja, 
als uit SOM blijkt dat dit laatkomertje toevallig jarig 
is op de dag des onheils, dan kan het zijn dat ik mijn 
sanctie aanpas. Merk ik dat een notoire laatkomer 
zijn levenspad echt heeft weten te verbeteren, maar 

even een terugval heeft, ook 
dan lever ik liever een compli-
mentje over al die gelukte 1e 
uren dan dat ene missertje te 
bestraffen. Je merkt namelijk 
dat positieve communicatie 
als basis dient voor positief 
gedrag. En daar dragen we 
graag ons steentje aan bij, al is 
het maar door op een enthou-
siaste en betrokken manier 
pleisters en verloren sleutel-
bossen te verstrekken.’ 

‘En oh, laten we vooral humor niet vergeten: tegen-
vallers blijken met een grap of grol eigenlijk best 
mee te vallen!’

p.s. Praat aardig met me.

‘Achterhalen 
wat er

echt speelt’

Gerrie Jochijms
montessoriaan sinds 2002

receptie Beuk

Over wat er ’s morgens
allemaal mis kan gaan

en ‘startproblemen’ 
gesproken. Bus gemist, bus met 
vertraging, lekke band, ketting 

eraf, bevroren versnellingen in de 
winter, uitgevallen mobieltje met 
wekkerfunctie, of zelfs hét excuus 

zonder houdbaarheidsdatum 
‘Mijn moeder is me vergeten 

wakker te maken’: na 18 jaar 
kent Gerrie Jochijms alle tops & 

flops op absentiegebied.



p.s. 
De wereld
is onze school.

p.s. 
Zelfstandigheid 
is geen
vereiste, wel 
een doel.

p.s. 
Praat aardig
met me.

p.s. Leren is 
natuurlijk wel 

een dingetje 
hier.

p.s. 
We geven

ruimte cadeau. 
En grenzen.

p.s. Fouten zijn
gewoon  

lesmateriaal.



Teksten: Rutger de Q
uay, Lieske M

eim
a, Petey Peeters



meer weten?
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