
Hey Montessoriaan! Mogen wij je aandacht voor het volgende: 

🅾🅾🆄🆄🆄🆄-🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻🅻 🆂🆂🅿🅿🅻🅻🅻🅻🆁🆁🅻🅻🅻🅻 
 
Heb jij goede herinneringen aan het RML en lijkt het je leuk om je oude schooltje te helpen? Wil je ons dan helpen 
met het project: “𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤-𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡 𝙨𝙨𝙨𝙨𝙡𝙡𝙡𝙡𝙨𝙨𝙡𝙡𝙡𝙡” 

We willen je vragen een filmpje te maken waarin je (leuke) onderwerpen over je tijd op het RML bespreekt, wat je 
profielkeuze was (of vakkenpakket) en wat je nu doet (werk of studie). 

De filmpjes zijn een enorm leuke PR voor de school. Zeker voor groep-8 leerlingen en hun ouders of verzorgers, maar 
ook om onze derdeklas leerlingen een duwtje in de rug te geven met hun profielkeuze. Op de website van het RML is 
een pagina waar alle filmpjes te zien zullen zijn: www.rml.nl/ols. (ook op ons RML YouTube kanaal in een 
bibliotheek). Bekijk deze voor inspiratie. We hebben ondertussen al hele leuke filmpjes online staan. We hopen 
natuurlijk een geweldig archief op te bouwen! 

Mocht je willen bijdragen lees dan de instructies goed door en zien we graag jouw filmpje tegemoet! 

► 𝗛𝗛𝗛𝗛𝗛𝗛 𝘇𝘇𝘇𝘇𝘇𝘇 𝗹𝗹𝗛𝗛𝘇𝘇𝗹𝗹 𝘇𝘇𝘇𝘇𝘇𝘇𝘇𝘇 𝗮𝗮𝗹𝗹𝗮𝗮 𝘇𝘇𝗛𝗛 𝗱𝗱𝘇𝘇𝗛𝗛 𝗯𝗯𝗛𝗛𝗯𝗯𝘇𝘇𝗯𝗯𝗯𝗯𝗛𝗛 𝘄𝘄𝘇𝘇𝗹𝗹𝗛𝗛 𝗱𝗱𝗛𝗛𝗹𝗹𝗛𝗛𝘇𝘇 𝗺𝗺𝗛𝗛𝗛𝗛 𝘇𝘇𝘇𝘇𝗱𝗱-𝗹𝗹𝗛𝗛𝗛𝗛𝗯𝗯𝗹𝗹𝘇𝘇𝘇𝘇𝗹𝗹𝗛𝗛n, maar ook met (jouw) ouders, verzorgers, 
broer en/of zus die ook op onze school hebben gezeten ! 

𝗙𝗙𝘇𝘇𝗹𝗹𝗺𝗺𝘇𝘇𝘇𝘇𝗮𝗮𝗛𝗛𝗯𝗯𝘇𝘇𝗯𝗯𝗛𝗛𝘇𝘇𝗛𝗛𝗮𝗮: 

Wat we fijn vinden is als alle makers van een filmpje dezelfde aspecten bespreken in hun filmpje over hun 
ervaringen. Je hoeft niet alles te bespreken, maar wel graag eerst over wat je van het RML vindt en daarna pas over 
je profielkeuze en wat je nu doet. Kies een inspirerende plaats om het op te nemen. Laat vooral iets karakteristieks 
uit jouw woonplaats (of je werk) op de achtergrond zien. Zorg er wel voor dat je goed verstaanbaar bent (denk aan 
achtergrondruis) en houd je telefoon langwerpig (oblong/landschap) vast bij het opnemen. Het gemakkelijkste is als 
een ander je filmt 😉😉.  

𝗢𝗢𝘇𝘇𝗱𝗱𝗛𝗛𝗯𝗯𝘄𝘄𝗛𝗛𝗯𝗯𝗢𝗢𝗛𝗛𝘇𝘇: 

• Waarom was het RML voor jou een geweldige school? 
• Hoe lang geleden zat je op het RML? 
• Hoe kwam je op het RML terecht (ouders ook op RML? Vrienden/familie)?  
• Begon je al in de eerste op het RML of ben je ingestroomd? Zo ja, van welke school kwam je en waarom maakte je 
de overstap? Hoe kijk je terug op die overstap? Wat heeft de ene school je gebracht en wat de andere? (Graag geen 
negatieve op- of aanmerkingen over de andere school, maar sterke punten van de één en/of van de ander.)  
• Wat heeft het RML je gebracht? Met welke gevoelens kijk je terug op je middelbareschooltijd?  
• Hoe heb je de keuze voor je profiel (of vakkenpakket) gemaakt? Is dat achteraf gezien de juiste keuze geweest? 
Wat adviseer je jongeren die die keuze moeten maken?  
• Wat doe je nu en in hoeverre sluit dat aan bij de interesses die je op het RML had en bij de profielkeuze die je toen 
maakte?  

Zou je het filmpje als MP4-bestand willen mailen naar online@rml.nl en met je naam, welk jaar je je diploma hebt 
behaald en met welk profiel/vakkenkeuze. Mocht je filmpje te groot zijn om te verzenden kun je het ook doen met 
Wetransfer (of soortgelijke online dienst)  

Wij zien heel graag jouw filmpje tegemoet!  

Voor vragen en opmerkingen kun je een e-mail sturen naar: 𝘇𝘇𝘇𝘇𝗹𝗹𝘇𝘇𝘇𝘇𝗛𝗛@𝗯𝗯𝗺𝗺𝗹𝗹.𝘇𝘇𝗹𝗹  

Hartelijke groeten,  

𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝑶𝑶𝑶𝑶 

𝙈𝙈𝙈𝙈𝙈𝙈𝙡𝙡𝙨𝙨𝙡𝙡 𝙫𝙫𝙈𝙈𝙡𝙡 𝙤𝙤𝙡𝙡𝙡𝙡 𝘽𝘽𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡, 𝙇𝙇𝙤𝙤𝙇𝙇𝙇𝙇 𝙁𝙁𝙈𝙈𝙤𝙤𝙡𝙡𝙨𝙨𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡, 𝙋𝙋𝙡𝙡𝙡𝙡𝙋𝙋𝙡𝙡𝙡𝙡 𝙋𝙋𝙤𝙤𝙡𝙡𝙨𝙨𝙡𝙡𝙡𝙡 

in samenwerking met 𝙈𝙈𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙡𝙈𝙈𝙈𝙈 𝙋𝙋𝙡𝙡𝙋𝙋𝙡𝙡𝙡𝙡𝙨𝙨, conrector 

www.rml.nl/ols
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAWT4aHs-Jaqg_8mF8-ZawFTwtSaQiHqM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAWT4aHs-Jaqg_8mF8-ZawFTwtSaQiHqM
https://wetransfer.com/
mailto:online@rml.nl

