Ik ben een Montessoriaan
Vanzelfsprekendheden voor
Bovenbouwleerlingen

(Verbeter de wereld, begin bij jezelf)
(M. Montessori: Door het kind naar een betere wereld)

Inleiding:
Het Rotterdams Montessori Lyceum hecht grote waarde aan de driehoek leerlingen-school-ouders.
Voor elk hoekpunt van die driehoek is tijdens schooljaar 2010-2011 een serie vanzelfsprekendheden
geformuleerd met als uitgangspunt de vraag: “Wat mogen we over en weer van elkaar verwachten?”
Daar zijn vier stukken uit gerold:
- Ik ben een Montessoriaan (Vanzelfsprekendheden voor onderbouwleerlingen)
- Ik ben een Montessoriaan (Vanzelfsprekendheden voor bovenbouwleerlingen)
- Ik ben docent van een Montessoriaan
- Ik ben ouder van een Montessoriaan
De rode draad in deze documenten wordt gevormd door het woord ‘Vanzelfsprekendheden’.
We hebben die op papier gezet, omdat ze blijkbaar niet helemaal vanzelfsprekend zijn. En zo raar is
het niet om regels aan jezelf te stellen.
Het resultaat van een lang proces ligt voor je. De denklijn die gevolgd is in de ordening van de
vanzelfsprekendheden is:
- We gaan ervan uit, dat je met een positieve instelling naar school komt.
- Je komt op school: waar heb je je aan te houden? Wat heb je voorbereid?
- Hoe gedraag je je binnen de sociale context van de school?
- Met welke materiële zaken moet je rekening houden binnen en buiten het gebouw?
- Welke zorg besteed je aan jezelf? Hoe kun je optimaal functioneren?
Wij hopen door het vastleggen van hetgeen van ieder verwacht wordt een positieve bijdrage te
leveren aan het schoolklimaat. Alleen in een duidelijk, veilig en positief schoolklimaat kunnen alle
betrokkenen het beste van zichzelf geven.

Vanzelfsprekendheid 1: Ik maak er een goed jaar van
‘Goed’ wil zeggen:
- Ik kom met een positieve instelling naar de Schimmelpenninckstraat.
- Ik behandel iedereen op school met respect en verwacht dat ook van anderen.
- Ik zorg samen met anderen voor een veilige omgeving en voor goede resultaten.

Vanzelfsprekendheid 2: Ik stal mijn fiets, mijn brommer of mijn
scooter
-

Bij de ingang van de stalling stap ik af.
Ik zet mijn fiets, brommer of scooter op de daarvoor bestemde plaatsen en op slot.
Ik laat mijn helm achter op een van de daarvoor bestemde plaatsen.

Vanzelfsprekendheid 3: Ik ben tijdig op de plek waar het RML mij
verwacht
-

Ik ben op de plek waar ik volgens het rooster verwacht word en ben er op tijd.
Als ik ziek ben, zorg ik dat de school op de hoogte is van mijn absentie.
Als ik in de loop van de dag ziek word, meld ik mij af volgens de regels.
Als ik om de een of andere reden een les moet missen, laat ik dat tijdig weten.

Vanzelfsprekendheid 4: Een docent bereidt de lessen voor.
Ik dus ook. Onderwijs doen we samen!
-

Voorbereiden betekent voor mij: huiswerk maken volgens de studiewijzers.
Ik zorg er zo goed mogelijk voor, dat ik bijblijf met de stof.
Als ik lessen en toetsen gemist heb, is inhalen mijn eigen verantwoordelijkheid.
Ik zorg, dat ik de juiste spullen bij mij heb en dat ze aan het begin van de les op tafel liggen.

Vanzelfsprekendheid 5: Ik houd mij op de hoogte via ELO, Magister
en mail
-

Belangrijke mededelingen bereiken mij via deze media.
Ik dien daar regelmatig naar te kijken.
Ik kan mij er niet op beroepen, dat ik dingen niet wist als ze via deze media aan mij zijn
gecommuniceerd.

Vanzelfsprekendheid 6A: Ik ga respectvol om met iedereen in en om
de school
-

Ik behandel medeleerlingen en personeel zoals ik zelf behandeld wil worden.
Ik ben mij bewust van mijn voorbeeldfunctie voor jongere leerlingen.
Ik reageer mijn frustraties niet af op anderen.
Digitaal pesten is uit den boze, want digitale (anonieme) boodschappen kunnen heel hard
aankomen!
Asociaal gedrag maakt de school onveilig voor anderen en voor mijzelf, dus als ik asociaal
gedrag zie, spreek ik anderen daarop aan.
Zo nodig neem ik mijn mentor of coördinator in vertrouwen.

Vanzelfsprekendheid 6B: Ik ga respectvol om met mijn docenten
Ik mag van mijn docenten verwachten, dat ze mij respectvol behandelen.
Maar het omgekeerde geldt ook! Dat houdt in:
- Als ik commentaar krijg van een docent op mijn gedrag, moet ik misschien nog eens
nadenken over dat gedrag.
- Als ik weet, dat ik afwezig zal zijn bij een toets, probeer ik van tevoren een regeling te treffen.
- Ik volg aanwijzingen van een docent op zonder tegensputteren.
- Als ik het niet eens ben met een cijfer, praat ik dat rustig uit.
- Als een docent mij in de les niet voldoende aandacht kan geven, maak ik een aparte afspraak.
- Als ik door ziekte of om een andere reden een toets niet heb kunnen voorbereiden, breng ik
een briefje mee van thuis.

Vanzelfsprekendheid 7: Ik respecteer beslissingen van docent,
onderwijs ondersteunend personeel, mentor, coördinator of
schoolleiding
-

Ik volg aanwijzingen door genoemde personen op.
Ik ga na de les in gesprek als ik het met een beslissing niet eens ben.
Ik voer door genoemde personen opgelegde sancties (acht-uurtjes, vier-uurtjes, vierkant
rooster, etc.) correct uit.

Vanzelfsprekendheid 8: Ik ga zorgvuldig om met mijn spullen en die
van anderen
-

Ik zorg, dat mijn boeken gekaft zijn en voorzien zijn van mijn naam.
Ik ga zorgvuldig om met de eigendommen van anderen.
Ik berg mijn spullen op in mijn locker.
Als ik mijn spullen laat slingeren en ze worden gestolen, dan is dat mijn eigen
verantwoordelijkheid

Vanzelfsprekendheid 9: Mijn mobiele telefoon (of andere apparaten)
-

Tijdens de les staat mijn telefoon uit, tenzij de docent anders beslist.
Belzone: alleen de aula en de gang tot aan de klapdeuren.
Wordt ik bellend gezien buiten de gedoogzone, dan ben ik hem enige tijd kwijt.

Vanzelfsprekendheid 10: Eten en drinken
-

Ik eet en drink niet in de les.
Alleen in de aula, op het Mangertplein en vóór de school mag gegeten worden.
Ik gooi mijn troep weg in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Vanzelfsprekendheid 11: Ik geef geen overlast voor buurt of buren
Onder overlast versta ik:
- Rondhangen in de portieken of voor de ramen van de woningen rond de school.
- Een grote mond geven als omwonenden mij op mijn gedrag aanspreken.
- Lege blikjes of ander afval op straat achterlaten.
- Geluidshinder voor omwonenden.

Vanzelfsprekendheid 12: Ik heb zorg voor de binnenruimte
Zorg voor de binnenruimte getuigt van respect voor de mensen in mijn naaste omgeving: een schone
en opgeruimde school staat borg voor een prettig werkklimaat voor mijzelf, mijn medeleerlingen, de
werkers in de school en – last but not least - het schoonmaakpersoneel.

Vanzelfsprekendheid 13: Mijn school is meer dan leren alleen
De school is meer dan een plaats waar onderwijs gegeven wordt. Er zijn tal van buitenschoolse
activiteiten: werkweken, de maatschappelijke stage, de Bond, de Senaat, de Montessori Academie,
activiteiten met je mentorgroep, de Sinterklaasviering, de Jaarsluiting, sporttoernooien,
schoolfeesten, de musical, culturele avonden, de vleugelavond, oriëntatie op vervolgopleidingen, etc.
Teveel om op te noemen! Er is voor elk wat wils. De school is overtuigd van de waarde van deelname
van deze activiteiten. Ik houd mij op de hoogte en bepaal mijn eigen voorkeur uit het grote aanbod.

Vanzelfsprekendheid 14: Ik zorg, dat school goed te combineren blijft
met mijn andere activiteiten
Vanzelfsprekendheid 15: Er is steun voor als ik dat nodig heb
-

Ik weet, dat medeleerlingen, of docenten of mijn mentor of mijn coördinator of een
counselor of …een luisterend oor kunnen bieden.
Ik blijf niet met een probleem rondlopen, maar ik neem iemand in de school in vertrouwen.

Vanzelfsprekendheid 16: Ik heb ook rechten!
Deze zijn te vinden in het leerlingstatuut en omvatten onder meer het volgende:
Ik heb recht op goed onderwijs
Ik heb recht op een redelijke studiebelasting
Ik heb recht op een zorgvuldige beoordeling
Ik heb recht op een beoordeling en invoer van een cijfer/beoordeling binnen de afgesproken tijd
Ik heb recht op nabespreking van de toets
Ik heb recht op een ongestoorde leeromgeving
Ik heb recht op een veilige en schone school
Ik heb recht op informatie
Ik heb recht op privacy
Ik heb recht op medezeggenschap
Ik heb recht op vrijheid van meningsuiting
Ik heb recht op vrijheid van vergadering, betoging en vereniging
Ik heb recht op respect en vrijheid van uiterlijk
Ik heb het recht om klachten in te dienen
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