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Op het Montessori krijg je vakken als wiskunde, Engels en 
Nederlands, maar we vinden het minstens zo belangrijk dat 
jij je zo breed mogelijk ontwikkelt. Daarom krijg je hier ook 
de ruimte om te ontdekken en te ervaren en zelfstandig te 
beslissen en te kiezen.
Zo merk je wat je kunt, 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.  

Dit is bijzonder op het Montessori:

.  de aandachtige, individuele begeleiding.  lessen die strak georganiseerd zijn, maar ook.  elke dag keuzewerktijd .  steeds meer ruimte om zelf je lesprogramma in te vullen.    de vanzelfsprekende, vertrouwelijke manier waarop docenten, leerlingen (en ouders) 
met elkaar omgaan.   en de Montessori Academie met heel veel culturele, sportieve en intellectuele activiteit-
en binnen en buiten het rooster voor iedereen.

Waarom Montessori?

Je hebt ruimte en een vertrouwde omgeving nodig om te ontdekken en te kunnen groe-
ien. Maria Montessori wist dat al ruim een eeuw geleden. Ze wist ook dat alle kinderen 
nieuwsgierig en leergierig zijn, maar 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. Want school is om te leren, met je hoofd, maar evengoed met je hart en je 
handen, vond Maria. 
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. 
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De Montessori Academie 

Presenteren, een project leiden, creatieve oplossingen bedenken… Die vaardigheden leer 
je niet zomaar uit je boeken. 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, inter-
essante activiteiten die je zelf kiest. En je krijgt er straks het o�  ciële MA-certi� caat, naast je 
diploma. Het aanbod is heel divers. Misschien ga je naar de Wetenschaps- en techniekklas, 
kies je voor een sportclinic, doe je mee met de musical, haal je je Cambridge certi� cate, 
ga je aan de slag in de schooltuin, schrijf je je in voor de Theater- of Kunstklas, word je 
leerling-mentor of volg je een korte cursus Spaans, Chinees of koken.
Al je activiteiten houd je bij in je digitale portfolio. Het is een soort ‘miniwebsite’ waarop je 
systematisch ‘bewijzen’ verzamelt van hoe je leert en plant en hoe het staat met je vaar-
digheden. Je portfolio is naast je reguliere rapport en je MA-certi� caat een mooie aan-
vulling met informatie over wie jij bent als persoon.
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Wil je ook naar onze school?
Je bent van harte welkom met een basisschooladvies voor havo of vwo.

Neem eens een kijkje op het Montessori tijdens:

Open Dag alleen voor groep 8 leerlingen
Donderdag 28 januari 2021         15.00 – 18.00 uur
Inschrijven kan via onze website www.rml.nl

Open Lesmiddagen alleen voor groep 8 leerlingen
Woensdag 9 december 2020        14.00 – 16.00 uur
Woensdag 10 februari 2021 14.00 – 16.00 uur
(graag opgeven via administratie@rml.nl)

ONLINE Voorlichtingsavond voor ouders
Dinsdag 24 november 2020    19.30 uur
Inschrijven kan via onze website www.rml.nl
U ontvangt na inschrijving een link via uw email

Kijk ook eens op onze site  www.rml.nl
Je vindt daar veel informatie voor groep 8-leerlingen en je kunt je meteen opgeven voor 
de Open lesmiddagen.
We voeren met alle leerlingen die zich willen aanmelden op onze school een
kennismakingsgesprek. Hiervoor kun je vanaf januari 2021 een afspraak maken via de
administratie van de school: 010 4654022
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Op onze school leer je ook zélf ontdekken 
wat goed voor je is, binnen een duidelijke 
structuur in een warme omgeving.

Alle bijeenkomsten zijn onder voorbehoud en mogelijk digitaal online in 
verband met Coronamaatregelen. Zie rml.nl voor actuele informatie


