Kiezen? Omdat het kan!

v

Sinds dit schooljaar hebben montessorileerlingen NijmegenGroesbeek nóg meer te kiezen. Zij bepalen niet alleen voor welke
vakken zij eventueel verdieping of verbreding zouden willen, zij
kiezen nu ook voor lessen die -in de breedste zin- aansluiten bij
hun motivatie en interesse. Dankzij een breed en
gevarieerd keuze-aanbod, werken onze leerlingen aan hun
persoonlijke ontwikkeling en vorming. En niet zomaar, iedere dag,
en sommige zelfs verspreid over onze verschillende locaties.
Enkele voorbeelden als opwarmertje….

Persoonlijke Vorming
Voor wie T/H/V 1,2
Omschrijving

Periode

1, 2, 3, 4

Docent

KOEA

In het keuzevak Persoonlijke vorming leer je over de volgende 3 onderwerpen: identiteit, prioriteiten en grenzen.
Heb je het gevoel dat er tegenwoordig (te) veel van je wordt verwacht en vind je het lastig om keuzes te maken/
alle balletjes in de lucht te houden? Kom dan naar deze cursus. De cursus bestaat uit 8 lessen, je hebt geen
huiswerk en we werken met spelletjes/ filmpjes en korte opdrachten. Wees welkom!

Vak

-

O/V

Ondersteuning

OB/BB

Periode

1,2,3,4

Docent

Tutorleren
Voor
Iedereen
wie
Omschrijving

Tutorleren is een systeem waarbij leerlingen elkaar tijdens een vast uur in tweetallen helpen.
Één leerling is, op vrijwillige basis, de tutor; dit is een leerling die óf erg goed is in een bepaald
vak, óf in een hogere jaarlaag zit en daarom verder is met de stof. Deze tutor helpt een leerling,
de tutee, die moeite heeft met dit vak, door goede open vragen te stellen en dóór te vragen.
Leerlingen leren van èn met elkaar. Om als tutor ingezet te kunnen worden, krijg je een korte
cursus in drie lessen. Hierna ben in je staat een leerling met minder kennis van een specifiek
vak te begeleiden.

Vak
Haken en Breien

O/V

verdieping

OB/BB

OB/BB

Voor wie iedereen
Periode 1, 2, 3, 4
Docent
MEL
Omschrijving
Wil je graag tussen alle drukke lessen even tot jezelf komen en met je handen bezig zijn, dan is
de cursus haken & breien niet alleen rustgevend, maar je werkt ook nog aan een resultaat.

Vak
Schaken

O/V

Verdieping

Iedereen die van
Periode 2, 3 en 4
schaken houdt of
schaken wil leren.
Omschrijving
Een lokaal vol schaakborden. Een schaakcomputer. Een schaakklok. Een smartboard met een
schaakpartij. Een schaakcursus. Een schaakcompetitie. Schaken dus op verschillende manieren
en op ieder niveau.
Voor wie

