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MONTESSORI LYCEUM ROTTERDAM
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 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.

Dit is bijzonder op het RML:
•
•
•
•
•

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 activiteiten binnen en buiten het rooster voor iedereen.

Het maakt niet uit van welke
basissschool je komt

Makkelijk bereikbaar

Het Montessori Lyceum Rotterdam is een middelgrote school in het centrum van Rotterdam, vlakbij
Diergaarde Blijdorp. Leerlingen komen hiernaartoe uit alle wijken van Rotterdam en de dorpen
daaromheen. Het maakt niet uit of je van een ‘gewone’ of van een Montessori basisschool komt:
onze programma’s sluiten goed op elkaar aan.
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MONTESSORI-ONDERWIJS
Hoofd, hart en handen

Je hebt ruimte en een vertrouwde omgeving nodig om te ontdekken en te kunnen groeien.
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.

Op weg naar zelfstandigheid

Veel van de ideeën van Maria Montessori vind je terug bij ons op school. Die hebben we natuurlijk
vertaald naar modern onderwijs voor havo, atheneum en gymnasium.
We ondernemen activiteiten samen, stimuleren je om je eigen krachten te ontdekken en je breed te
ontwikkelen. We begeleiden en coachen, praten veel met elkaar en gaan op een vanzelfsprekende
manier met elkaar om.
In het begin van je schoolloopbaan nemen we je aan de hand en helpen we je, zodat jij in de
hogere klassen je eigen keuzes kunt maken, je weet hoe je moet leren én wat je met die kennis
kunt doen.

Samenwerken

Op het Montessori krijg je veel samenwerkingsopdrachten. Dat begint al op het brugklaskamp.
Je moet daar veel met elkaar doen in klasverband of in kleinere groepjes. Samenwerken is niet
alleen gezellig, maar ook heel leerzaam. Door samen te werken leer je hoe je een opdracht op
verschillende manieren kunt aanpakken.
Je leert van je klasgenoten en van oudere leerlingen. Bijvoorbeeld van de tutoren.
Zij helpen leerlingen uit de lagere klassen met bepaalde vakken tijdens de keuzewerktijd (KWT).

Warme, aandachtige omgeving

Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je het fijn hebt op school. Dit betekent dat je je
gezien voelt, dat je de andere leerlingen kent en dat je weet dat je altijd bij iemand terecht kunt.
Op het Montessori Lyceum zijn we trots op ons pedagogisch klimaat.

Je voelt je gezien en je weet dat je altijd bij iemand terecht kunt
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ONS ONDERWIJS
Net als op andere middelbare scholen krijg je op het Montessori Lyceum
les in veel verschillende vakken en heb je een vast lesrooster. Je krijgt
ook huiswerk en toetsen. Maar op het RML krijg je wel – waar mogelijk
– meer vrijheid en ruimte om zelf keuzes te maken, te plannen en
verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leren.

Variatie en tempo

In de meeste lessen krijg je van je docent uitleg of een opdracht en daarna ga je zelfstandig
of in groepjes aan het werk. Soms kies je zelf wat je gaat doen. Tijdens het ‘M-hour’ bij Engels
of het Montessori-uur bij Nederlands bijvoorbeeld. Ook het tempo waarin je werkt, bepaal je
bij verschillende vakken vaak zelf. Niet schrikken! Bij Frans krijg je al vanaf de eerste les geen
Nederlands meer te horen!

Op het RML krijg je meer vrijheid om zelf keuzes te maken

ONS ONDERWIJS
Keuzewerktijd

Elke dag tijdens het vijfde lesuur, van 11.50 – 12.30 uur heb je keuzewerktijd (KWT). Je bent dan
helemaal vrij om te kiezen wat je doet: welk lokaal, welk vak en bij welke docent. Je mag dus ook
kiezen voor gym, tekenen, muziek of drama.
Je kunt tijdens het KWT-uur extra uitleg of oefenmateriaal krijgen, maar je mag ook huiswerk
maken, aan een werkstuk werken of een toets inhalen. Samenwerken of elkaar overhoren vinden
we prima. Als je liever in alle rust wilt werken ga je naar een stiltelokaal of de computerruimte.
Bij de KWT zitten alle klassen van één tot en met zes door elkaar heen. Zo kun je elkaar helpen
én leer je elkaar kennen. Dat maakt het extra gezellig op school.

Duidelijke regels

Voor de KWT-uren gelden duidelijke regels. Aan het einde van de week schrijf je je via het
leerlingvolgsysteem in voor de komende week. Op die manier leer jij vooruit te plannen en
is er een plek voor je gereserveerd.
Je mag op je eigen manier uitvinden hoe jij het beste leert en waar je interesses liggen,
maar je mentor houdt wel de vinger aan de pols. Blijk je verstandigere keuzes te kunnen maken,
dan krijg je (ook ongevraagd) advies om je planning aan te passen.

Meer verantwoordelijkheid in de bovenbouw
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Om je academische vaardigheden te ontwikkelen én om je een bredere kijk te geven op mogelijke
vervolgstudies bieden we je in 5 vwo ‘minors’ aan: oceanografie, rechtsgeleerdheid, internationale
betrekkingen of de toekomst van de wetenschap. Jij kiest er minimaal twee uit die je interessant lijken.
En je mag ook nog je tussenuren omzetten naar zelfstudie-uren. Daarmee spaar je (op je blauwe
kaart) voor studieverlof dat je naar eigen inzicht kunt gebruiken.

Binnen en buiten de school

Weten waarvoor je leert is belangrijk voor je motivatie om te leren. Vaak realiseer je je helemaal
niet wat je met die wiskundige formule kan doen in het dagelijkse leven. En hoe ‘vet’ is het om te
leren over stadsontwikkeling en er ook echt in de buurt mee aan de gang te gaan. Net zoals vorig
jaar gaan we in de brugklas dit jaar weer een projectweek over Rotterdam doen, met excursies in
de stad, kennismaking met de geschiedenis van Rotterdam en opdrachten in groepjes. De andere
jaarlagen hebben dan de Montessori/projectweek. De wereld is veel groter dan de school en dat
willen we je ook echt laten ervaren. Daarom zijn excursies en werkweken heel belangrijk, maar ook
samenwerking met Rotterdamse instanties zoals de grote theaters en zelfs de universiteit van Leiden.

De wereld is veel groter dan de school

Op het Montessori leer je zélf
ontdekken wat goed voor je is,
binnen een duidelijke structuur
in een warme omgeving
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1e uur

08.30 - 09.15

2e uur		

09.15 - 10.00

3e uur

10.00 - 10.45

PAUZE 		

10.45 - 11.05

4e uur

11.05 - 11.50

KWT		

11.50 - 12.30

6e uur

12.30 - 13.15
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13.15 - 13.45
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13.45 - 14.30
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14.30 - 15.15
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15.15 - 16.00

Atheneum
Gymnasium
Havo
Lyceum (brugklas 2 voor atheneum en havo)
Vwo (leerjaar 1 vwo)
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Tweejarige brugperiode

Op het Montessori Lyceum hebben we een tweejarige brugperiode. Je komt in een havo/vwo-klas waarin je
les krijgt op havo/vwo-niveau. Aan het einde van de tweede klas weet je wat voor jou het meest geschikt is:
3-havo of 3-atheneum.

Vwo-brugklas

Brugklaswerkweek

Gymnasium

Stap voor stap

Heb je een zuiver vwo-advies en zoek je extra uitdaging, dan kun je in aanmerking komen voor de
vwo-brugklas. In deze klas krijg je een breed, verrijkt programma. We doen een beroep op je
analytische vaardigheden, je werkt veel samen met klasgenoten en presenteert je bevindingen.
Als het goed gaat in de eerste klas, kun je door naar de Atheneum 2. Je krijgt ook het vak
Academisch Denken en Doen: je leert onderzoeken en kritisch denken.

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. Dit geldt zowel voor de vwo brugklas als de havo/vwo brugklas. Zo krijg je een
goed beeld van de Klassieke Talen en weet je of je verder wilt gaan met het gymnasium. Je komt dan in het
tweede jaar in een aparte gymnasiumklas.

We willen elkaar zo snel mogelijk leren kennen. Daarom ga je al in de derde week op werkweek.
Je maakt kennis met alle vakken en merkt spelenderwijs wat we op het Montessori belangrijk vinden en
hoe we met elkaar omgaan. Je doet proefjes in het bos, sport, zwemt, speelt toneel, zingt of maakt een
stop-motionfilmpje. Met een paar klasgenoten woon je ‘op jezelf’ in je eigen huisje waar jullie een heus
huishouden runnen. Natuurlijk met je begeleiders in de buurt!

In de brugklas nemen we je bij de hand en leer je geleidelijk allerlei studievaardigheden: hoe je moet plannen
bijvoorbeeld of hoe je een toets voorbereidt en hoe je goed kunt omgaan met social media.

DE BRUGKLAS PRAKTISCH
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DE BRUGKLAS PRAKTISCH

Je krijgt hier 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 docenten. Een rapport bestaat hier ook nooit alleen uit cijfers.
Je (studie)houding en ontwikkeling vinden we net zo belangrijk. We overleggen daarover en zetten dat op papier.

Driehoeksgesprekken

Je gaat een paar keer per jaar in gesprek met je mentor en je ouders om te bespreken hoe het met je gaat, waar je trots op bent
en wat je wilt verbeteren (en hoe). Jij bereidt het gesprek voor (in de mentorles ahv opdrachten) en bent dus zelf aan zet!

Mentor/coach

Je mentor geeft studielessen en helpt de klassenuitjes te organiseren in de brugklas. Je mentor is ook de vaste gesprekspartner
voor jou en je ouders.Het is de bedoeling dat je leert om bewust keuzes te maken, om samen te werken en om te reflecteren.
Daarom krijg je voor elk vak enkele opdrachten die verbonden zijn aan dit soort vaardigheden. De opdrachten werk je uit via
het portfolioprogramma ‘Peppels’. Je beoordeelt dan jezelf op vaardigheden en krijgt feedback van docenten.
In de bovenbouw wordt je mentor steeds meer je coach. Jullie gaan samen in gesprek over de keuzes die je hebt gemaakt: wat
zijn je ervaringen, past dit bij jou, waar ben je blij mee, wat zou je misschien anders willen doen?

AANDACHTIGE INDIVIDUELE BEGELEIDING

Veilig en vertrouwd

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

Extra begeleiding en zorg

In de brugklas heb je twee hulpmentoren uit de vierde of de vijfde
die je altijd kunnen helpen

We testen je bij binnenkomst op leerproblemen. Scoor je zwak op spelling, begrijpend lezen of rekenvaardigheid,
dan kun je steunlessen volgen. 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.
Zit je niet lekker in je vel, of gaat het thuis of op school niet goed met je, dan kun je altijd bij iemand terecht:
bij een leerling, je mentor, een docent of de conciërge, maar ook bij schoolmaatschappelijk werk.
Zij bieden een luisterend oor en kunnen eventueel ook contact opnemen met instanties buiten school.

After’s Cool

Je kunt terecht bij After’s Cool in ons eigen gebouw, als je extra hulp nodig hebt bij het plannen en maken
van je huiswerk.

AANDACHTIGE INDIVIDUELE BEGELEIDING
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MONTESSORI ACADEMIE
In de Montessori Academie (MA) ben je bezig met leuke, interessante activiteiten die je zelf kiest. Je leert een
heleboel vaardigheden die je niet zomaar leert uit je schoolboeken en bent bezig je breed te ontwikkelen. Door
veel uit te proberen en jezelf uit te dagen, kom je erachter wat je echt leuk vindt en waar je goed in bent.

Je MA-certificaat

Brede ontwikkeling is heel belangrijk. Je kiest daarom naast de gewone lessen zelf leuke en interessante activiteiten
om te doen. En je houdt dit bij in je eigen digitale portfolio. Uiteindelijk krijg je naast je diploma en cijferlijst ook
het MA-certificaat. Hierop staan alle activiteiten die je hebt ondernomen, wat je daarvan hebt geleerd en welke
vaardigheden je hebt ontwikkeld.

Science

In de brugklas kun je je inschrijven voor de Wetenschaps- en techniekklas.
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.

Door veel uit te proberen
en jezelf uit te dagen, kom je
erachter wat je echt leuk vindt
en waar je goed in bent

MONTESSORI ACADEMIE

Wil je kennismaken
met de universiteit,
doe dan LAPP-Top,
PRE-University Leiden
of werk mee aan
een project van
de TU-Delft.

Kunst en cultuur
Zit je in de brugklas en vind je het leuk om te leren zingen, dansen en spelen, dan is de Theaterklas de plek voor jou.
Om het jaar is er een grote Musicalproductie, een onvergetelijke ervaring in je schooltijd.
Ben je graag bezig met kunst of wil je later misschien iets gaan doen met vormgeving of beeldende kunst, dan is de
Kunstklas iets voor jou.
Of doe je mee met het Eenakterfestival, de Culturele avond, de Vleugelavond, het Schoolorkest…?

Sport en bewegen

Je kunt meedoen met honkbal- of kickboksclinics, interscholaire hockeytoernooien, de cursus zelfverdediging en de
cursus roeien.
Je krijgt les van professionele sporters of andere specialisten.

Intellectuele uitdaging

Je kunt een officieel Cambridge English certificaat (CAE en FCE) halen.
Wil je kennismaken met de universiteit, doe dan LAPP-Top, PRE-University Leiden of werk mee aan een project van de
TU-Delft.
Bij MEP (Model European Parliament) leer je debatteren op hoog niveau en discussiëren over thema’s die de wereld
aangaan.

Team(work)

Bijdragen aan een betere wereld, verder kijken dan je directe omgeving… Maria Montessori vond het belangrijk en
wij ook. Ga je scholen helpen in Sri Lanka, haal je geld op voor een goed doel of doe je ander vrijwilligerswerk,
je kunt het vermelden in je MA-dossier.
Je kunt ook deelnemen aan een van de leerlingenteams:
de Bond, de Senaat, het Culturele Team, de redactie van de schoolkrant, de koldergalacommissie.
Of help je jongere leerlingen als tutor of leerlingenmentor?

Workshops en korte cursussen

Gitaarspelen, Chinees, filosoferen, Spaans of Italiaans leren, filmpjes maken… We hebben al heel veel cursussen/
workshops gegeven hier op school en het aanbod verandert steeds. Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

We hebben al heel veel workshops gegeven en het aanbod verandert steeds
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Je bent van harte welkom met een basisschooladvies voor havo of vwo.
Neem eens een kijkje op het Montessori tijdens:

OPEN DAG

Donderdag 2 februari 2023 15.30 - 17.30 en 19.00 - 21.00 uur

VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS
Dinsdag 22 november 2022 19.30 uur.

OPEN LESMIDDAGEN

Woensdag 14 december 2022 14.00 - 16.00 uur
Woensdag 8 februari 2023 14.00 - 16.00 uur
(graag opgeven via administratie@rml.nl)
We voeren met alle leerlingen die zich willen aanmelden op onze school een
kennismakingsgesprek. Hiervoor kun je vanaf januari 2023 een afspraak maken via de
administratie van de school: 010 4654022

WIL JIJ OOK NAAR HET MONTESSORI IN ROTTERDAM?

WIL JIJ OOK NAAR HET
MONTESSORI IN ROTTERDAM?

CULTUREEL ZELFSTANDIG ONDERNEMEND CREATIEF SOCIAAL
AMBITIEUS SPORTIEF GEZELLIG EIGENWIJS ACTIEF KUNSTZINNIG
CULTUREEL ZELFSTANDIG ONDERNEMEND CREATIEF SOCIAAL
AMBITIEUS SPORTIEF GEZELLIG EIGENWIJS ACTIEF KUNSTZINNIG
GROEP-8
BROCHURE
2023-2024

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

