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Een bijzondere school
Het Montessori Lyceum Rotterdam is een bijzondere school. Natuurlijk geven we vakken als wiskunde, Engels en Nederlands, maar we
vinden het minstens zo belangrijk dat jij je zo breed mogelijk ontwikkelt.
Dat kan alleen als je ruimte krijgt om veel te ontdekken en te ervaren en leert om zelfstandig te beslissen en te kiezen, in een stimulerende,
vertrouwde omgeving. Die ruimte krijg je in de lessen én op de Montessori Academie, waarin je al je creatieve, technische, wetenschappelijke,
sportieve, muzikale, sociale en andere vaardigheden mag inzetten.
Zo merk je wat je kunt en wie je bent en wat je talenten zijn. Je wordt je bewust van je eigen weg in deze wereld en wat je kunt betekenen
voor de mensen om je heen.

Een stimulerende, gezellige school
We hebben hier op school ongeveer duizend leerlingen. En die kennen elkaar bijna allemaal. Dat komt omdat je hier ‘gezien’ wordt en veel
activiteiten onderneemt met elkaar. We begeleiden en coachen, praten veel met elkaar en gaan op een vertrouwelijke manier met elkaar om.
We stimuleren je om je eigen krachten te ontdekken en je verder te ontwikkelen. Het is geen toeval dat leerlingen het hier gezellig en veilig vinden.

In het centrum van Rotterdam
Op het Montessori Lyceum Rotterdam geven we Montessori onderwijs op havo-, atheneum- en gymnasium-niveau. Vlakbij Diergaarde Blijdorp en het
Centraal Station staat ons moderne, lichte gebouw. Leerlingen komen hiernaartoe uit alle wijken van Rotterdam en de dorpen daaromheen, zoals Barendrecht,
Rhoon, Berkel & Rodenrijs en Capelle. Maakt niet uit of je van een ‘gewone’ of van een Montessori bassisschool komt, je bent van harte welkom.

Montessori, hoofd, hart en handen
Je hebt ruimte en een vertrouwde omgeving nodig om te ontdekken en te
groeien. Maria Montessori wist dat al ruim een eeuw geleden. Ze wist ook
dat alle kinderen nieuwsgierig en leergierig zijn, maar dat ze niet allemaal
op hetzelfde moment aan hetzelfde toe zijn. Ze ging daarom kinderen
observeren, individueel begeleiden en uitdagen. Ze liet ze hun eigen materiaal uitzoeken en in groepjes werken. Haar lessen en werkvormen waren
gevarieerd. Volgens Maria Montessori is een school om te leren, met je
hoofd, maar evengoed met je hart en je handen. Veel van haar ideeën vind
je terug bij ons op school. Die hebben we op onze eigen manier vertaald
naar modern onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium.

Ruimte en tijd
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Je hebt ruimte en tijd nodig om te ontdekken wie je bent en waar je goed
in bent. In de jaren dat je op de middelbare school zit, gebeurt er veel en
maak je als mens een enorme ontwikkeling door: wie ben ik en wat kan ik?
En je moet ook nog belangrijke keuzes maken voor de toekomst: wat wil ik
studeren en wat wil ik worden?
Wij denken dat je een completer mens bent en goede keuzes kunt maken
als je ruimte en tijd krijgt (en neemt) om verschillende dingen uit te proberen en te ervaren. Op die manier ontdek je je (verborgen) talenten en waar
je interesses liggen en weet je beter wat je wilt. Misschien ga je wel een
heel andere richting op dan je nu denkt.
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Veilig en vertrouwd

Op het Montessori Lyceum vinden we het belangrijk dat je je veilig en
‘gezien’ voelt. De docenten kijken tijdens de les goed hoe het met je gaat,
hoe je de dingen aanpakt en we praten veel met elkaar. Zij verwerken
dit ook in hun rapportage. Daardoor leren wij jou en jij ons goed kennen.
Samenwerken, overleggen, kiezen en begeleiden gaan zo veel makkelijker.
De docenten, leerlingen (en ouders) gaan op een vanzelfsprekende,
vertrouwelijke manier met elkaar om.

Verantwoordelijkheid en keuze

Bij ons op school valt er veel te kiezen. Iedere dag bepaal jij zelf wat je
tijdens het derde lesuur ‘keuzewerktijd’ (de KWT) doet, waar je dat doet en
bij welke docent. Tijdens de lessen bieden we ook zoveel mogelijk keuzeruimte. Zo kun je bij de talen tijdens het Montessori-uur kiezen waar je aan
werkt en kies je in de bovenbouw voor de gymlessen welke sport je wilt doen
tijdens SOK (Sport Oriëntatie Keuze). Je krijgt dus zelf ook verantwoordelijkheid bij je eigen leren: bij het plannen, indelen en het tempo waarin je werkt.
We vinden het belangrijk dat jij je verantwoordelijk gaat voelen voor je
eigen leerprestaties. Daarom geven we aan jou de inlogcode voor het
leerlingvolgsysteem en verwachten we dat jij de resultaten met je ouders
bespreekt. Buiten de lessen is er ook een groot aanbod aan activiteiten waar
je uit kunt kiezen, op de Montessori Academie. Je zult verbaasd zijn over wat
je allemaal kúnt en hoeveel zelfvertrouwen je zo krijgt!

Op het Montessori leer je ook zélf ontdekken wat goed voor je is, binnen een
duidelijke structuur in een warme omgeving

De brugperiode
Tweejarige brugperiode

Op het Montessori hebben we een tweejarige brugperiode. Je komt in een
havo/vwo-klas, waarin je les krijgt op havo/vwo-niveau. Als je een zuiver vwoadvies hebt en extra uitdaging zoekt, dan kun je in aanmerking komen voor de
vwo-klas. Je volgt met al je klasgenoten dezelfde lessen. Aan het eind van de
tweede klas weet je wat voor jou het meest geschikt is: 3-havo of 3-atheneum.

VWO brugklas

Leerlingen die een volwaardig VWO-advies krijgen van de basisschool en
vanaf de eerste schooldag extra uitdaging zoeken, kunnen geplaatst worden in
een VWO-klas. In de VWO-klas volg je een verrijkt programma waarin je juist
op veel verschillende terreinen uitgedaagd wordt. Want we vinden het belangrijk dat je je in de hele breedte kunt ontwikkelen. In het VWO-programma
wordt er uiteraard een beroep gedaan op analytische vaardigheden, maar je
werkt er ook veel samen met klasgenoten en presenteert je bevindingen. Montessoriaanse aspecten als samenwerkend leren, kiezen en presenteren komen
in de VWO-klas ook veelvuldig aan de orde. Als het in het eerste leerjaar goed
gaat, kun je ook in klas 2 een VWO-programma volgen.
Dat allemaal natuurlijk op Montessoriaanse wijze waarbij je veel ruimte krijgt
om zelf te kiezen en je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Gymnasium

Vind je het leuk en laten je resultaten zien dat je het aankunt, dan kun je
in de tweede helft van het eerste jaar Latijn en Grieks erbij nemen. Zo krijg
je een goed beeld van de klassieke talen en weet je of je verder wilt en kunt
met het gymnasium. Je komt dan in het tweede jaar in een aparte gymnasiumklas.

De lessen

Net als op de meeste middelbare scholen krijg je op het Montessori les in veel
verschillende vakken en heb je een vast lesrooster. Je hebt ook net zoals op de
meeste scholen huiswerk en toetsen.
Binnen de lessen krijg je waar dit mogelijk is vrijheid en ruimte voor eigen
verantwoordelijkheid. In de meeste lessen geeft de docent aan de klas uitleg of
een opdracht en daarna kun je zelfstandig of in groepjes aan het werk. Soms
kun je daarbij ook kiezen wat je in de les gaat doen, bijvoorbeeld tijdens het
Montessori-uur bij de talen. Niet schrikken, maar tijdens de lessen Frans wordt
er al vanaf het eerste moment geen Nederlands meer gesproken! Je huiswerk
zien we als jouw verantwoordelijkheid, maar die moet je wel aankunnen. Blijkt
dat niet zo te zijn, dan gaan we eerst met jou in gesprek. Pas als dat niet helpt,
zullen we maatregelen nemen. Dat wil zeggen: dan krijg je toch iets minder
vrijheid. Elke dag tijdens het derde lesuur heb je keuzewerktijd. In die tijd werk
je aan een vak dat jij kiest.

Mediatheek

In de kelder van ons gebouw vind je de mediatheek. In de eerste en tweede
klas krijg je daar speciale lessen over informatie opzoeken in de mediatheek en
over internet en (het voorkomen van) cyberpesten.

Brugklaswerkweek

In je derde week op het Montessori ga je op werkweek. Want we willen
elkaar zo snel mogelijk leren kennen. Je maakt kennis met al je vakken en je
merkt spelenderwijs wat we op het Montessori belangrijk vinden en hoe we
met elkaar om (willen) gaan. Je gaat proefjes doen in het bos, sporten, zwemmen, toneelspelen, zingen, decors bouwen en filmen.
Je logeert met een paar klasgenoten in je eigen huisje, waar je een heus
huishouden runt. Je ontbijt er namelijk zelf en gaat ook een avond met z’n
allen koken. De mentor en de andere begeleiders zijn altijd in de buurt om je
te helpen en een oogje in het zeil te houden, maar je woont dus wel en paar
dagen ‘op jezelf’.

Je krijgt veel ruimte om zelf te kiezen,
als je laat zien dat je dat aankunt

Lessentabel havo/vwo 2016-2017
Dit zijn je vakken en uren in klas 1, 2 en 3

Je lestijden
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4

3
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-

-
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-

-
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-
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-
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-
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-

-

-

-
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4
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-
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0,5
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1

1

1
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2

2
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2

1

1

1

Natuurkunde

-

-

2

2

2

2

2

Scheikunde

-

-

-

-

2

2

2

Techniek

2

2

2

2

-

-

-

Lichamelijke opvoeding

3

3

2

2

2

2

2

Kunst (beeldend)

2

2

1

1

2

2

1

Kunst (drama)

1

1

1

-

-

-

-

Kunst (muziek)

1

1

1

1

1

1

1

Mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

32*

32*

33

33

34

Totaal

32,5 32,5

1e uur
2e uur		
3e uur		

08.30 - 09.15
09.15 - 10.00
10.00 - 10.40

PAUZE 		

10.40 - 11.00

4e uur		
5e uur		
6e uur		

11.00 - 11.45
11.45 - 12.30
12.30 - 13.15

PAUZE 		

13.15 - 13.45

7e uur		
8e uur		
9e uur		

13.45 - 14.30
14.30 - 15.15
15.15 - 16.00

* met Klassieke Talen: 33
Afkortingen:
A:
Atheneum
B:
Brugklas
G:
Gymnasium
H:
Havo
L:
Lyceum (brugklas 2 voor atheneum en havo)
V:
Vwo (leerjaar 1 vwo)
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Keuzewerktijd
Elke dag tijdens het derde lesuur, van 10.00 tot 10.40 uur, heb je keuzewerktijd (KWT). Dit is een belangrijk onderdeel op het Montessori. Je bent
helemaal vrij om te kiezen wat je doet! Welk lokaal, welk vak en bij welke
docent.

Zelf kiezen

Je kunt tijdens het KWT-uur extra uitleg of oefenmateriaal krijgen, maar je
mag ook je huiswerk maken, aan een werkstuk werken of een toets inhalen.
Als je wilt samenwerken of elkaar overhoren, vinden we dat prima. Voor
wie in alle rust wil studeren of lezen hebben we stiltelokalen ingericht en je
kunt ook naar het computerlokaal.
Je kunt ook kiezen voor gym, tekenen, muziek of drama.

Ruimte én regels

Je mag op je eigen manier uitvinden hoe jij het beste leert en waar je
interesses liggen. Maar je mentor houdt wel in de gaten of en wat je kiest.
Doordat je je vooraf inschrijft voor de KWT en dit door de computer wordt
geregistreerd kan je mentor goed zien hoe jij de KWT besteedt. Blijk je
verstandigere keuzes te kunnen maken, bijvoorbeeld door naar een vak te
gaan waar je moeite mee hebt, dan krijg je (ook ongevraagd) hulp om je
werkplanning aan te passen.

Steunlessen en leerlingenteams

De KWT is ook de tijd waarop leerlingenteams zoals de Bond, het Technisch
Team en de Senaat met elkaar vergaderen. Je kunt er ook steunlessen
begrijpend lezen, spelling en rekenvaardigheid volgen of extra ondersteuning krijgen voor een bepaald vak van een leerling uit de bovenbouw
(een tutor).

Voor de KWT-uren hebben we duidelijke regels. Aan het einde van iedere
week schrijf je je via het leerlingvolgsysteem in voor de KWT’s van de
volgende week. Op die manier is er een plek voor je gereserveerd en leer
je meteen vooruit plannen.
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Als je je Keuzewerktijd goed plant en efficiënt gebruikt, scheelt het je enorm met je huiswerk

MA
Science-Sport en bewegen-Intellectuele
uitdaging-Human interest-Leerlingpar-
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Science-Sport en bewegen-Intellectuele

Presenteren, een groter project tot stand brengen, leiding geven en organiseren,
creatieve oplossingen bedenken voor vraagstukken. Die vaardigheden leer
je niet zomaar uit je gewone schoolboeken. Maar je hebt ze wel heel hard
nodig: nu en in de toekomst. Op onze Montessori Academie ga je ze leren,
terwijl je tegelijk bezig bent met leuke, interessante activiteiten die je zelf
kiest.

Breed aanbod
Het aanbod is heel divers. Misschien ga je naar de Wetenschaps- en
techniekklas, kies je voor een sportclinic, doe je mee met de musical of
schrijf je je in voor de Theater- of Kunstklas of het Eenakterfestival, haal je je
Cambridge certificate, stap je in het Cultureel Team of word je leerling-

mentor. Je kunt je inschrijven voor langere, vaste cursussen of kiezen voor
een korte cursus of workshop op het gebied van taal, sport en muziek.
Het aanbod wisselt elk jaar. Voor enkele activiteiten binnen de MA wordt
een eigen bijdrage gevraagd.

MA-certificaat
Aan het einde van je schooltijd sluit je de Academie af met het officiële
Montessori Academie-certificaat. Daarop staat welke activiteiten je hebt
ondernomen en welke vaardigheden je hebt ontwikkeld. Dit is naast je
diploma een waardevol document dat je bij je vervolgopleiding goed
van pas kan komen.

Science

Je doet proefjes om uit te vinden wat er in je lichaam met een boterham met
kaas gebeurt (‘poep maken’), je bouwt een weerstation en werkt aan een
robot van LEGO die een parcours met obstakels zonder botsingen af kan
leggen.

Wetenschaps- en techniekklas

Technisch Team

In de brugklas kun je je inschrijven voor de Wetenschaps- en techniekklas.
25 dinsdagmiddagen ben je bezig met bètavakken (natuurkunde, scheikunde,
biologie en techniek). Je gaat op excursie naar het Science Centre in Delft.

De echte techneuten van de school gaan in het Technisch Team: zij bedienen
de apparatuur en zorgen voor licht en geluid tijdens allerlei activiteiten in
de aula, zoals de musicalproducties.
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MA
Kunst en cultuur
Theaterklas

Zit je in de brugklas (of tweede klas) en vind je het leuk om te leren zingen,
dansen en spelen, dan is dit de plek voor jou. In de theaterklas ga je echt
plezier beleven aan met elkaar theater maken: of je nu een Carice van
Houten in de dop bent of alleen van je verlegenheid af wil komen.
Natuurlijk werk je in de theaterklas aan een eindpresentatie.

De musical

Om het jaar is er een grote musicalproductie. De hele school gonst ervan.
We zingen, dansen en spelen toneel en leren presenteren en samenwerken.
Meedoen met de musical is een onvergetelijke ervaring in je schooltijd.
Je smeedt banden met de cast voor het leven.

Talentenklas Willem de Kooning Academie

Eenakterfestival, Culturele avond, Vleugelavond,
Creatieve Teams…

Het Montessori bruist. Op het podium, achter de coulissen, samen met
anderen… Er is altijd een plek waar jij je thuisvoelt: tijdens de prachtige,
warme Vleugelavond, rappend op het toneel, of bij het ontwerpen van
kostuums of decors. Er is hier heel veel te kiezen!

Literatuur

Lezen doe je voor je plezier, vooral in onze Leesclub, speciaal voor klas 1
tot en met 3. Je leest boeken die je spannend of interessant lijken en je
gaat mee naar de dag van de Jonge Jury en de dag van de Literatuur.
We nodigen schrijvers uit op school die praten over hun boek(en), dromen
en ervaringen. Heb je zelf schrijftalent? Dat ontdek je in onze schrijfworkshop.

Ben je graag bezig met kunst of wil je later misschien iets gaan doen
met vormgeving of beeldende kunst, dan is de Talentenklas iets voor jou.
De Talentenklas is een buitenschoolse cursus voor bovenbouwleerlingen.
Je krijgt praktijk- en theorieles op de Willem de Kooning Academie.
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MA
Sport en bewegen

In de Montessori Academie kun je meedoen met: honkbalclinics, interscholaire
hocheytoernooien, de cursus zelfverdediging, de cursus roeien en en we
doen elk jaar mee aan een schoolvoetbaltoernooi.
Je krijgt les van professionele bekende sporters of van oud-leerlingen die
gespecialiseerd zijn in een sport.

Intellectuele uitdaging
Heb je zin in meer intellectuele uitdaging dan heeft de Montessori Academie
veel te bieden. Experts delen hun kennis met ons, op school en daarbuiten.

Op de universiteit

Wil je kennismaken met de universiteit dan is er LAPP-Top. Acht weken
volg je een cursus aan de universiteit Leiden.
Ben je erg getalenteerd en heb je een brede wetenschappelijke interesse,
dan kun je in de bovenbouw een tweejarig traject volgen bij PRE-Universitiy
Leiden. Ben je vooral technisch geïnteresseerd? Dan is het mogelijk om een
project via de TU-Delft te doen.

Model European Parliament (MEP)

Je kunt ook meedoen aan het MEP (Model European Parliament). Je leert
debatteren op hoog niveau en discussiëren over thema’s die de wereld
aangaan.

Cambridge

Wil je de Engelse taal op hoog niveau beheersen? Meld je dan aan bij
het Cambridge Certificate. Je volgt een cursus waarbij je begeleid wordt
om het internationaal erkende certificaat te halen. We bieden CAE en
FCE aan.
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MA
Human interest

Bijdragen aan een betere wereld, verder kijken dan je directe omgeving…
Maria Montessori vond het belangrijk en wij vinden dit ook. Ga je helpen
in een bejaardenhuis, haal je geld op voor een goed doel of doe je ander
vrijwilligerswerk, je kunt het vermelden in je MA-dossier.

Leerlingparticipatie

Je kunt ook op een andere manier actief zijn en vaardigheden (verder)
ontwikkelen, zoals organiseren, samenwerken en presenteren. Door mee
te doen in een van de leerlingenteams:
• de Bond, organiseert o.a. schoolfeesten en de sportdag
• de Senaat is onze leerlingenraad, praat met leerlingen, weet wat er speelt
en behartigt de belangen van leerlingen
• het Culturele Team organiseert de culturele avonden
• het Technisch Team regelt licht en geluid voor allerlei gelegenheden in de aula
• de redactie van de M.K. maakt de schoolkrant
• de koldergalacommissie organiseert het afscheidsfeest van de examenleerlingen
• de tutoren helpen leerlingen uit de eerste of tweede klas met een vak.
leerlingmentoren ondersteunen de brugklasmentor bij diverse activiteiten.

Workshops/
korte cursussen

Gitaarspelen, filosoferen, je eigen kamer ontwerpen of filmpjes maken of
meedenken over het interieur van de school… We hebben al heel veel korte
cursussen/workshops gegeven hier op school en het aanbod verandert
steeds. Er zit vast ook iets voor jou bij en zo niet, dan mag je vertellen wat
je wensen zijn. Wie weet kunnen we het organiseren.
Spaans of Italiaans leren; onder dit stukje een verwijzing naar de website
toevoegen (als je meer wilt weten over de Montessori Academie, kijk dan
vooral op de website van de school, www.rml.nl)

Je kunt straks ook examen doen in drama,
muziek en beeldende vorming
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Aandachtige individuele begeleiding
Onze school geeft ruimte om te ontdekken en te kiezen, en daarom krijg
je hier ook meer begeleiding. Logisch, want we willen zeker weten dat het
goed met je gaat. En daarvoor moeten we je kennen. We praten met je,
observeren, overleggen en helpen je als het nodig is.

Praten en signaleren

Dat praten begint al als je je hier aanmeldt. Samen met je ouders kom je
kennismaken met de brugklascoördinator. Daarna zul je regelmatig praten
met je mentor en je leraren. Een rapport bestaat hier ook nooit alleen uit
cijfers. Je (studie)houding en ontwikkeling vinden we net zo belangrijk.
Daar overleggen we over en we zetten dat op papier.

Mentor

Je mentor is de vaste gesprekspartner voor jou en je ouders. Je mentor
geeft ook studielessen en helpt de klassenuitjes te organiseren.

Veilig en vertrouwd

Na school blijven leerlingen en leraren nog vaak op school bezig.
Dat voelt vertrouwd en veilig. Er is immers altijd iemand bij wie je terecht
kunt.

Extra begeleiding en zorg

We testen je bij binnenkomst op leerproblemen. Scoor je zwak op spelling, begrijpend lezen of rekenvaardigheid, dan kun je steunlessen volgen
die worden gegeven door gespecialiseerde leraren. Blijkt dat je (mogelijk)
dyslectisch bent of zit je met een ander structureel probleem, dan komt het
zorgteam in actie. Dit team zorgt ervoor dat de professionele hulp en de
begeleiding die je krijgt in de les, goed op elkaar worden afgestemd.
Zo nodig kunnen ze zorgen voor extra begeleiding van een dyslexie specialist,
remedial teacher, orthopedagoog of psycholoog.

Faalangstreductietraining

Later in het brugjaar vul je een School Vragen Lijst in. Aan de hand daarvan
kunnen we zien of je baat hebt bij een faalangstreductietraining. We kunnen
ook zien hoe je omgaat met huiswerk en of je met plezier naar school gaat.

Counselor en SMW

Zit je niet lekker in je vel, of gaat het niet goed met je thuis of op school,
dan kun je altijd bij iemand terecht: bij een leerling, je mentor, een docent
of de conciërge, maar ook bij de counselor of schoolmaatschappelijk werk.
Zij bieden een luisterend oor en kunnen eventueel ook contact opnemen
met instanties buiten school.

In de brugklas heb je twee extra mentoren die je altijd kunnen helpen: leerlingen uit
de vierde of de vijfde
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Wil jij ook naar het Montessori Lyceum Rotterdam?
Je bent van harte welkom met een basisschooladvies voor havo of vwo. Hiervoor kun je vanaf januari 2017 een afspraak maken
via de administratie.
Neem eens een kijkje op het Montessori tijdens:

Open Dag

Donderdag 26 januari 2017 		 15.30 – 17.30 uur en
		 19.00 – 21.00 uur

zelfstandig
ondernemend
creatief
sociaal
ambitieus

Voorlichtingsavond voor ouders
Dinsdag 22 november 2016 		 19.30 uur

Open lesmiddagen
Woensdag 7 december 2016 		 14.00 - 16.00 uur
Woensdag 15 februari 2017 		 14.00 - 16.00 uur graag opgeven via administratie@rml.nl
Kijk ook eens op onze site www.rml.nl
We voeren met alle leerlingen die zich willen aanmelden op onze school een kennismakingsgesprek. Hiervoor kun je een afspraak maken via de
administratie van de school: 010 465 40 22.

Het inschrijfformulier vind je op onze website: www.rml.nl. Je vindt op www.rml.nl veel informatie voor groep 8-leerlingen
en je kunt je daar meteen opgeven voor de Open lesmiddagen.

MONTESSORI

groep-8 brochure 2017-2018

zelfstandig
ondernemend
creatief
sociaal
ambitieus

MONTESSORI
LYCEUM
ROTTERDAM

Schimmelpenninckstraat 17
3039 KS Rotterdam
Tel. 010 - 465 40 22
Fax 010 - 465 60 36
info@rml.nl www.rml.nl

