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HARTELIJK WELKOM  

op het Montessori Lyceum Rotterdam! 
 

Het gaat nu echt beginnen… 
Misschien ben je vorig jaar al in de school geweest en weet je, door de open dag of 

omdat je broer of zus al op het Montessori Lyceum zit, al best veel van de school. 
Omdat er ook leerlingen zijn voor wie alles nog helemaal nieuw is, hebben we alle 

belangrijke dingen voor de eerste dagen in dit informatieboekje gezet.   
Je vindt er onder andere de volgende zaken in: 

 
- een beschrijving van ons schoolgebouw om gemakkelijk de lokalen, wc’s en 

lockers te vinden 
- de aanvangstijden van de lesuren en de pauzes 

- de telefoonnummers van de mentoren 
- de afkortingen van de namen van je docenten 

- de leefregels in de school 
- de keuzewerktijd (KWT) 

- de mentor-uren 

- de site van de school 
-  Magister 

-  tips van brugklasleerlingen 
 

Doe dit boekje in je agenda, zodat je er de eerste dagen thuis en/of op  
school bij onzekerheid over iets, even in kunt kijken. 

Natuurlijk blijft het zo dat je bij ons op school altijd een leraar, één van de leerling- 
mentoren van je klas, of een andere leerling kan aanschieten over een probleempje. 

Zij zullen je graag helpen, want ook zij zijn eens brugklasser geweest! 
 

 
 

We wensen je een succesvol en fijn schooljaar! 

 

Meneer Bakker    (mentor L1a)  Mevrouw Moreira Santos  (mentor L1d) 

Mevrouw Ballah      (mentor L1b)  Mevrouw Faulkner    (mentor V1a) 

Mevrouw Schröder  (mentor L1c)  Meneer De Jong       (mentor V1b) 
  

& Mevrouw Van den Berg  (coördinator) 
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INDELING GEBOUW  
 
Onze school heeft vijf verdiepingen, te weten: 

 
A. DE KELDER Hier vind je de mediatheek, W.C.’s, het 

computerlokaal, de lokalen die met de letter K 
beginnen en helemaal achteraan de gang het 

technieklokaal. 
 

B. DE PARTERRE (= begane grond). Alle lokaalnummers beginnen 

met een 0. Hier tref je bij binnenkomst de 
conciërgeruimte en de aula aan. Ook bevindt zich 

hier de kantine waar je van alles kunt kopen aan 
eten en drinken. Na de kantine tref je zowel 

jongens- als meisjestoiletten aan. Voor de 
klapdeuren is de uitgang naar het Hans 

Mangertplein. Het is de bedoeling dat je in de 
pauzes hier naar buiten gaat om even een frisse 

neus te halen. Brugklassers mogen in de pauzes 
niet aan de voorkant van de school buiten 

pauzeren. Achter de klapdeuren in de gang vind je 
natuurkunde en scheikunde lokalen. Daar zul je 

het eerste jaar waarschijnlijk nog geen les 
hebben. In het smallere gedeelte is de ingang van 

het biologielokaal. Loop je nog verder naar 
achteren, dan zijn daar de twee gymnastieklokalen 

boven elkaar. 

   Achter de gymzalen bevinden zich ook nog enkele 
lokalen in de ‘portocabins’ achter de school. Deze 

lokalen heten T01, T02 etc.  
 

C. EERSTE VERDIEPING 
 

Alle kamers en lokalen beginnen met 1. Aan de 
kant van de lift bevindt zich  de ruimte van de 

administratie. Verder die gang in: de kamer van 
de rector, de kamer van de conrector organisatie 

en achterin de docentenkamer. Centraal op deze 
verdieping bevindt zich een grote open ruimte 

waarvandaan je een mooi uitzicht over de aula 
hebt. Aan de linkerzijde zijn kamers van 

coördinatoren van verschillende jaarlagen 

(mevrouw Van den Berg zit in kamer 109), de 
kamer van de roostermakers en de kamer van de 

zorgcoördinator. Rechts staat een kopieerapparaat 
en is een deur naar  een werkruimte voor 

docenten. In de gang bevinden zich 
achtereenvolgens: het aardrijkskundelokaal, het 

tekenlokaal, het dramalokaal (aan de linkerkant), 
en het muzieklokaal. Als je via het trappenhuis bij 

het kopieerapparaat naar de tweede verdieping  
gaat, vind je links toiletten 
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D. TWEEDE VERDIEPING Op deze verdieping begint elk 
   lokaalnummer met 2. De toiletten  

   bevinden zich in het gangetje waar de  
   lift zit. Op deze verdieping bevindt zich  

 ook een studieruimte voor leerlingen uit de 
bovenbouw.  

 
    

E. DERDE VERDIEPING Hier begint alles natuurlijk met een 3.  
   Weer aan de liftzijde zijn de toiletten. 

    
 

F. VIERDE VERDIEPING Je raadt het al: eerste cijfer is een 4.  

   Toiletten op dezelfde plek als op de tweede en 
derde verdieping. 

 
G. BUITENLOKALEN Achter de gymzalen, aan het eind van de 

fietsenstalling vind je nog de buitenlokalen. Deze 
lokalen beginnen met de letter T. Je bereikt deze 

lokalen door de helemaal naar het einde van de 
fietsenstalling te lopen, of door in het gangetje 

naar de gymzalen door de deur naar buiten te 
gaan, richting gymveld. 

 
LOCKERS: 

 
Elke leerling beschikt over een locker (kluisje), om een jas, boeken, gymspullen en 

eventuele waardevolle dingen in te bewaren. De lockers bevinden zich verspreid over 

de kelder en de begane grond. Op de eerste schooldag ontvang je van je mentor twee 
sleutels. Het is de bedoeling dat je beide sleutels weer inlevert als je van school 

afgaat met (hopelijk) je diploma. Het is niet de bedoeling dat je met een andere 
leerling van locker wisselt, want de conciërges hebben een lijst waarop staat wie 

welke locker heeft. Als er problemen zijn met je locker kun je bij de conciërges 
terecht (of bij je mentor). Je mentor en de leerlingmentoren van je klas zullen je op 

de eerste dag helpen om je locker te vinden.  
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AANVANGSTIJDEN VAN LESUREN EN PAUZES ONDERBOUW 
 

1e uur  08.30 – 09.15 uur 
2e uur  09.15 – 10.00 uur 
3e uur  10.00 – 10.45 uur 
 
pauze  10.45 – 11.05 
 
4e uur  11.05 – 11.50 uur 
5e uur (KWT) 11.50 – 12.30 uur 

6e uur  12.30 – 13.15 uur 
 
pauze   13.15 – 13.45 uur 
 
7e uur  13.45 – 14.30 uur 
8e uur  14.30 – 15.15 uur 
9e uur  15.15 – 16.00 uur 
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CONTACTGEGEVENS MENTOREN 

  

klas mentor mobiele nummer email 

V1a Mw. L.S. Faulkner 06 557 246 69 flk@rml.nl 

V1b Dhr. C. de Jong 06 473 286 64 cdj@rml.nl 

L1a Dhr. J.B. Bakker 06 471 154 79 bkk@rml.nl 

L1b Mw. S. Ballah  06 845 959 79 bls@rml.nl 

L1c Mw. D. Schröder 06 262 860 02 scr@rml.nl 

L1d Mw. A. Moreira Santos 06 414 618 19 mrr@rml.nl 

      

Vul hier de gegevens in van de leerling-mentoren van je klas: 
 

naam klas mobiele nummer email 

    

    

 

 

AFKORTINGENLIJST + NAMEN VAN DE DOCENTEN  

IN DE BRUGKLAS 
In je rooster zie je de afkortingen van de docenten die je voor alle vakken hebt. 
Welke docenten heb jij allemaal? Schrijf bij welk vak(ken) ze geven aan jouw klas. 

 

VAK AFK NAAM VAK AFK NAAM 

 BKK Dhr. J.B. Bakker  JGR Dhr. R. de Jager 

 BLO Dhr. E.C. Bello  KLM Dhr. M. Klomp 

 BLS Mevr. S. Ballah  KRL Dhr. V.J.M. Krolis 

 BRG Mevr. M.Y. van den Berg  KTG Dhr. J. Ketting 

 BRK Dhr. E.W. Berkhuysen  MRR Mevr. A. Moreira Santos 

 BTN Mevr. W. van Batenburg  NMN Mevr. N. El Mansouri 

 CDJ Dhr. C.W. de Jong  OST Dhr. R. Oost 

 CHN Mevr. J.J.B. du Chatinier  OZD Dhr. E. Özdemir 

 CNM Dhr. J.T. Coenemans  PMN Mevr. M. Pietrman 

 CPR Dhr. T. Cuypers  RHT Mevr. E.K Reehorst 

 DNT Mevr. R. van Duijn  SCR Mevr. D. Schröder 

 DNT Mevr. S van Dantzig  SND Dhr. D. Schneider 

 DRG Mevr. M. van Drongelen  STT Mevr. Z van Sitteren 

 FLK Mevr. L.S. Faulkner  SVG Mevr. H. de Sauvage 

 GTL Mevr. L. de Groot  VRL Dhr. L. Verboom 

 HFN Mevr. Y. Hoefnagels  WNT Mevr. A. de Windt 

    WSM Mevr. J.R. Wijsman 
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LEEFREGELS IN DE SCHOOL 
 
A. Je dient uiterlijk 08.25 uur in school te zijn, bij het lokaal waar je het eerste uur 

les hebt. Om 8.25 uur gaat een bel, om aan te geven dat je dan nog 5 minuten 
hebt om te gaan zitten en je spullen te pakken. Er is geen bel als de les echt 

begint en ook tussen de lessen door gaat er geen bel. Je begeeft je zo snel 
mogelijk naar het volgende lokaal. De docent bepaalt de aanvang van het uur. 

 Bij het einde van de pauzes wordt wel weer een bel gehanteerd om aan te 
geven dat je nog 5 minuten de tijd hebt. 

 

B. Je mag alleen eten en drinken en pauze houden in: 
• de aula en de aangrenzende benedengang 

• buiten op het “Hans Mangertplein” 
• in de keldergang 

 
Dat betekent dus dat er in de lokalen en op de 

gangen van de andere verdiepingen niet 
gegeten of gepauzeerd mag worden. Het is bij 

ons op school een goede gewoonte dat de 
leerlingen meewerken aan het schoon en 

leefbaar houden van deze pauzeruimtes. In de 
aula staan voldoende prullenbakken op de 

tafels en in de hele school staan goed 
zichtbare prullenbakken om afval in te gooien. 

Tijdens de pauzes zijn er stewards aanwezig 
(leerlingen uit hogere klassen met een 

herkenbare blauwe stewardjas aan), die je soms zullen vragen om iets op te 

rapen en in de prullenbak te gooien. Op die manier houden we de school voor 
iedereen een fijne omgeving. Eens in de zoveel weken heeft de klas corvee en 

veegt een groep leerlingen uit die klas de gangen en de aula schoon na de 
kleine en de grote pauze. 

 
C.  Het kan gebeuren dat een docent afwezig is. Je gaat dan gewoon naar het 

lokaal waar je les zou moeten hebben. Er wordt voor een vervangende docent 
gezorgd. Wacht dus rustig voor het lokaal op deze docent. Als de les die uitvalt 

de eerste of laatste les van de dag is, is er geen vervangende docent en mag je 
later naar school of ben je eerder uit. 

 
D. Tijdens de lessen mag je niet onnodig over de gangen lopen en geen gebruik 

maken van je mobiele telefoon tenzij je toestemming hebt van je docent. Bij 
aanvang van de les stop je je mobiele telefoon (die op stil staat) in de 

telefoonzak en aan het eind van de les haal je hem er weer uit voordat je het 

lokaal verlaat. 
 

E. In de pauzes mag je niet op de gangen bij de leslokalen of op de trappen 
rondhangen. Iedereen gaat naar de begane grond of het Mangertplein. 

Leerlingen uit de brugklas mogen het schoolgebouw niet verlaten tijdens lestijd, 
dus even iets halen bij de supermarkt is ook niet de bedoeling. Alleen als er bij 

ons een reden bekend is waarom je de school eerder moet verlaten (bijv. omdat 
je naar de dokter moet, of omdat je van je mentor of coördinator toestemming 

hebt) mag je je als brugklasser op het terrein voor de school begeven. 
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F. De leerlingen dienen, als het nodig is, mee te werken aan het opruimen van het 
lokaal na afloop van de les. 

 De stoelen moeten op de tafels worden gezet aan het einde van de lesdag, 
zodat de schoonmakers/sters hun werk goed kunnen doen. Als je als klas 

corvee hebt (dat heb je als klas ongeveer 3 keer per jaar) help je mee om de 
aula en/of gang(en) snel schoon te vegen na de pauze. Word je door een 

steward aangesproken in de pauze om iets van de grond op te rapen, dan raap 
je dat op en gooi je het in de prullenbak. 

 
G. Natuurlijk mogen bekertjes koffie, thee, frisdrank etc. niet meegenomen worden 

buiten de plaatsen waar het eten en drinken is toegestaan. 
 

H. Wanneer je niet lekker wordt gedurende de lesdag, of wanneer je een afspraak 
hebt bij een arts of specialist, moet je je afmelden bij de verzuimcoördinator 

(die zit in de mediatheek). Als er niemand bij verzuim is, ga je naar je mentor 

of naar mevrouw Van den Berg. Bij verzuim registreren ze in Magister dat je 
ziek naar huis gaat en vragen ze je contact op te nemen met je ouders om te 

vragen of zij het goed vinden dat je je afmeldt en naar huis gaat.  
 

I.  Wanneer een docent niet in de les verschijnt, gaat één van de leerlingen bij de 
conciërges vragen of er iets bekend is over de les / de docent, of bij de 

roostermaakster. Je mag nooit zelfstandig beslissen weg te gaan! 
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KEUZEWERKTIJD (KWT) 
 
Leerlingen krijgen elke dag, het vijfde uur, de gelegenheid te 

kiezen bij welke docent  en/of in welk lokaal zij willen gaan 
werken. 

In de KWT kan een leerling bijvoorbeeld extra uitleg krijgen, 
of onder leiding van de gekozen docent aan een taak werken, 

of gewoon huiswerk maken. 
De keuze voor de KWT maak je niet op de dag zelf, maar dat 

doe je door je voor een hele week in te schrijven via 

Magister. Dit doe je voor donderdagavond 23.00 uur voor de 
week daarna. Op die manier denk je als leerling vooraf na over de planning en weet 

je ook dat er plek voor je is in een bepaalde KWT. Hoe dat precies werkt krijg je nog 
te horen van je mentor en/of je docent informatiekunde. 

 

HET MENTOR-UUR 
 

Dit uur staat ingeroosterd als MK-uur. Het is een uur dat de klas in zijn geheel zijn 
mentor/mentrix heeft. Deze gebruikt dit uur om met de groep te praten over allerlei 

schoolse zaken. In eerste instantie over: 
• de keuzewerktijd (KWT) 

• Peppels (je eigen 

presentatiepagina, agenda 
invullen, plannen, …)  

• het groeps-/klasgebeuren 
• aanleren van studievaardigheden: 

Het leren van woordjes, het 
maken van 

samenvattingen/uittreksels en het 
analyseren van opdrachten en/of 

vragen. 
 

 

ZIEKMELDING 
 
Tussen 8.00 uur en 8.30 uur is er gelegenheid je 

telefonisch bij de conciërge ziek te laten melden. Dit 
moet door één van de ouders/verzorgers worden gedaan. 

Ouders/verzorgers kunnen hun kind ook online afmelden 
via Magister, maar dan alleen voor een hele dag. 

Afspraken voor (tand)artscontroles e.d. kunnen 
telefonisch of per briefje aan de conciërges worden 

doorgegeven. Het spreekt voor zich dat halfjaarlijkse 
controles zoveel mogelijk buiten lestijden om gepland horen te worden. 
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FIETSENSTALLING 
 

De fietsenstalling naast de school wordt bewaakt via camera’s die alles opnemen wat 
er gebeurt. Dat betekent echter niet dat je je fiets niet op slot hoeft te zetten…! Om 

alle fietsen van alle leerlingen kwijt te kunnen is het belangrijk dat je je fiets netjes in 
een rek zet. Zet je fiets niet ergens buiten de fietsenstalling, dat geeft overlast in de 

buurt! 
 

KOSTBAARHEDEN 
 

Veel leerlingen hebben een mobiele telefoon bij zich naar school, of airpods, een iPad 
of andere kostbaarheden. Let erop dat je dit soort dure spullen nooit onbeheerd 

achterlaat, bijvoorbeeld als je in de pauze je tas in de aula legt en rond gaat lopen. 
Hetzelfde geldt voor de gymles. Laat je kostbaarheden niet achter in de 

kleedkamer en neem ze gewoon niet meer naar de les, maar leg ze in je kluisje, 
daar zijn ze veilig. 

 

WWW.RML.NL 
 

Op de website van de school www.rml.nl vind je heel veel informatie. Het is erg 
handig om regelmatig op de site te kijken. Als er  belangrijke wijzigingen zijn in het 

lesrooster of de jaaragenda komen ze op de site te staan.  
Op de speciale brugklaspagina http://www.rml.nl/de-brugklaspagina vind je 

informatie speciaal voor jou en je klasgenoten, bijvoorbeeld over de werkweek, 
schoolfeesten, de sportdag, etc. En (niet onbelangrijk!) de vakanties voor het hele 

schooljaar staan ook op de schoolsite.  
 

MAGISTER 
 

Alle leerlingen die op het Montessori Lyceum zitten hebben toegang tot het 
leerlingvolgsysteem: Magister. Daar kun je je rooster zien, de cijfers die je hebt 

gehaald, maar ook aantekeningen van de docent over het niet bij je hebben van je 
boeken of te laat in de les komen. Ook kun je er het digitale lesmateriaal vinden dat 

je bij een aantal vakken kunt gebruiken. Er is ook een handige Magister App om op je 
mobiele telefoon te zetten. 

In de eerste schoolweek krijg je informatie over hoe je in Magister in kunt loggen. 
 

We geven de toegang tot Magister bewust aan jou en niet aan je ouders. Maar we 
verwachten wel van je dat je je ouders regelmatig (bijv. elke week) even met je mee 

laat kijken naar je cijfers, absenties, agenda en andere dingen! 
 

 

 
 
 

 

http://www.rml.nl/
http://www.rml.nl/de-brugklaspagina
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PEPPELS 
 
Het huiswerk wordt door docenten in Peppels 

genoteerd. Ook kun je daar opdrachten vinden die 
docenten buiten de stof uit de lesboeken om in Peppels 

voor je klaarzetten. Je maakt er je eigen 
presentatiepagina en houdt ook bij wat je buiten de 

lessen om doet en leert, zodat je in de loop van de 
jaren een portfolio opbouwt. Hoe dat allemaal werkt 

leer je in de informatica en mentorlessen. Daar krijg je 

ook je wachtwoord om op peppels.net in te kunnen 
loggen. 

 
 

SCHOOLPAS 
 
Als de schoolfotograaf is geweest worden er voor alle leerlingen schoolpassen besteld. 

Met je schoolpas kun je printen, kopiëren en boeken lenen in de mediatheek. Ook is 
het je ‘ID’ als je naar een schoolfeest komt. Als je nog geen pas hebt maar al wel een 

boek wilt lenen of iets wilt printen of kopiëren kan dat ook. Vraag dan om hulp bij de 
medewerkers van de mediatheek. Tijdens een mediatheekles in een mentoruur maak 

je kennis met de medewerkers van de mediatheek en vertellen ze hoe het allemaal 

werkt. 
 

 

SCHOOLMAIL 
 

Alle medewerkers en leerlingen van de school hebben een eigen mailadres. Voor 
medewerkers begint dat met hun afkorting (bijv. brg@rml.nl) en voor leerlingen met 

hun leerlingnummer of stamnummer (bijv. 1234@rml.nl) . Tijdens de 
informatiekundeles ga je voor het eerst met je mail aan de slag. Het is de bedoeling 

dat je je schoolmail regelmatig leest of dat je mails door laat sturen naar je 

privémailadres. Doe je dat niet, dan kun je belangrijke informatie missen!  
 
WIFI 
 
In de school kun je gebruik maken van wifi. De inlogcode hiervoor is dezelfde als voor 

de computers in de school (leerlingnummer en je wachtwoord). Maak op een 
verstandige manier gebruik van je telefoon; zorg dat hij tijdens toetsen en de les in je 

locker of in je tas zit, zodat je ook niet in de verleiding komt om erop te kijken. Als je 
zonder toestemming van de docent op je telefoon zit kan je telefoon ingenomen 

worden. In dat geval kun je je telefoon om half 5 ophalen in de mediatheek. Je kunt 
echter zelf goed voorkomen dat dit nodig is!  

 

 

 

mailto:brg@rml.nl
mailto:1234@rml.nl
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TIPS VAN OUD-BRUGKLASSERS 
 

De leerlingen die voor jullie in de brugklas zaten, hebben aan het eind van het jaar in 

het mentoruur tips opgeschreven voor jullie. Hieronder vind je een selectie, we hopen 
dat je er iets aan hebt! 
 

• Zorg dat je je boeken open op tafel hebt voor de tweede bel 

• Geef elk boek een kenmerk zodat je ze altijd kunt herkennen en niet met het verkeerde boek 

(met dezelfde kleur kaft) in de les zit 

• Doe niet alle boeken die je op een lesdag nodig hebt in je tas, maar leg een deel in je locker en 

wissel je boeken om in de pauze  

• Zorg dat je een etui met meer dan een pen bij je hebt, dan hoef je nooit te lenen 

• Pas op met het uitlenen van pennen en geld. Als je dat te vaak doet aan veel klasgenoten is het 

lastig om het allemaal ook weer terug te krijgen 

• Neem niet teveel geld mee naar school, want dan kun je je niet inhouden bij de kantine en is het 

snel op… (zeg ik uit ervaring!) 

 

 

• Maak je huiswerk, ook voor de vakken die je lastig vindt 

• Probeer je huiswerk zo veel mogelijk in de les af te maken, 

dan hoef je thuis niet meer zoveel te doen 

• Begin op tijd met leren voor een toets (niet de avond van te 

voren) 

• Als je goed je huiswerk maakt, scheelt dat bij het leren voor 

een toets 

• Als je iets niet begrijpt, gewoon vragen, niets is dom! 

• Eén onvoldoende is gemakkelijk op te halen, want je krijgt 

in een jaar heel veel toetsen. Dus denk niet meteen dat je bij een onvoldoende voor een toets 

niet over gaat! 

• Goed opletten in de les en aantekeningen maken is handig, want dan lukt het huiswerk thuis ook 

beter 

• Laat je overhoren, bijvoorbeeld door je ouders 

 

 

• Maak een praatje met kids die je aardig lijken, misschien maak je wel nieuwe vrienden   

• Maak ook vrienden buiten de klas  

• Kom voor jezelf op als dat nodig is 

 

 

• Raak je lockersleutels niet kwijt, daar moet je je hele schoolcarrière mee doen 

• Op de middelbare school zeg je geen meester of juf meer, maar meneer of mevrouw 

• Niet alle docenten hebben precies dezelfde normen en regels, het is handig om te weten wat elke 

docent wil en wat hij niet goed vindt 

• Vertrouw je mentor en de brugklascoördinator, zij zijn er voor je! 

• Neem een grote tas mee bij de Bondsverkiezingen 

 

 

• Gebruik de KWT nuttig 

• Schrijf je aan het begin van de week in voor de KWT, zodat je nog alle keus hebt 

• Plan goed je KWT’s in voor M-hour van Engels, want dat is heel veel werk! 

• Plan KWT’s in met mensen die goed werken, of alleen, dan werk je beter 

• Schrijf je in voor de KWT’s van de vakken die je moeilijk vindt of waar je veel werk voor hebt 

• Bereid je goed voor op de toetsweek en maak een planning 

• Zorg dat je goed weet hoe Peppels werkt, dan is het echt handig met plannen! 

• Lever je opdrachten voor informatiekunde in en zorg dat je ‘bij’ bent, dat scheelt veel stress aan 

het eind van het jaar (als je het dan niet af hebt kun je blijven zitten!) 
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HANDIGE APPS + SITES  
 
 

 

 

 

 

 

 

RML.nl 

Schoolwebsite met snelkoppelingen naar magister, peppels, office, webmail en Montessori 
Academie site 

 

Peppels  

Site met je agenda voor huiswerk, opdrachten per vak en voor je portfolio 
Inloggen met je school acc 
 

 

Office.com  

Site: voor je schoolmail, Onedrive toegang, Word en Powerpoint online en nog meer. 
Inloggen met je school acc 
 

 

Magister  

App + site 
je rooster, absenties + cijfers bekijken en via leermiddelen – toegang tot vakken online 
Inloggen met je school acc 

 

Outlook (office - schoolmail) 

App + site 
Jouw schoolemail account waar alle belangrijke mails op binnenkomen 
Inloggen met school acc 

 

Onedrive (office) 
App: alle je bestanden in de cloud, altijd bij je 
Inloggen met je school acc 
 

 

LessonUp 

App + site: die het RML veel gebruikt voor lessen + huiswerk. 
Inloggen met je school acc 

 

Quizlet  
App + site om o.a. woordjes mee te leren 
Inloggen met je school acc of Google-account 

 

Kahoot  
App + site om meedoen aan online quizjes  
Inloggen met je school acc of Google-account 



PROGRAMMA 

INTRODAGEN 
 

 

 



 


