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Montessori Academie: een jaar jong: we blikken terug.
Wist u dat....

Wist u dat....

RML Docenten
- cursussen geven, soms buiten hun
vakgebied op school en daar veel plezier aan beleven?
- worden uitgenodigd om workshops te
geven op het gebied van onderwijs, aan
collega’s en geïnteresseerden?

RML-leerlingen hebben deelgenomen
aan de volgende cursussen en work
shops:
- Chinees
- auditie training
- Russisch
- pastel tekenen
- lezing over Lucretia
- pimp je kamer
- pimp de school
- gitaar jam

Wist u dat....

Wist u dat....

- de cursus Russisch is gegeven door
onze collega Rick, één van de docenten?
- een leerling van het RML de cursus
pasteltekenen heeft gegeven?
- ook leerlingen van het Erasmiaans heb
ben deelgenomen aan de lezing
over Lucretia?

Wist u dat....
- een ouder de pimplijn heeft uitgezet
met de workshop ‘Pimp je kamer’.
- het stedenbouwkundig bureau Love
the City de tweedaagse workshop
‘pimp@rml’ heeft georganiseerd en dat
hiermee de krant is gehaald?
- pimp@rml de toon heeft gezet voor het
interieur van het toekomstige RML?

- de golden oldie onder de workshops
gitaar jam, ook dit jaar weer een succes was?

Wist u dat....

- externe Partners als Codarts

het stagebureau van minor education
internationale instrumentale-, zang en muziektheaterstudenten t.b.v. minor
educatie levert?

Wist u dat....
externe Partners als Codarts
het afgelopen jaar de onderstaande activiteiten op het RML
heeft volbracht:
- muzieklessen
- CKV lessen; er zijn stagelessen
door musicalzangeressen en fluitisten gegeven.
- open dag workshop dwarsfluit

Wist u dat....

- auditietraining : leerlingen die binnen
kort auditie willen doen op het gebied
van zang- en of theater, kunnen zich
voorbereiden o.l.v. een student van
Codarts .
- kennismaken met instrumenten voor
leerlingen en ouders.
- in de toekomst: instrument op herhaling, voor ouders.

Wist u dat....

- de ouders van het RML als volgt rea
geerden op het bestaan van de Mon
tessori Academie?:
- Las Palmas II, De Oester compagnie
en een yogastudio representatieve
bedrijfsruimtes ter beschikking stellen
voor presentaties en bijeenkomsten
van Montessori Academie?
- zich aanbieden als docent om een work
shop te leiden?
-geïnformeerd willen worden over
nieuw aanbod?

- het leuk vinden om via het aanbod van
de MA de sfeer te kunnen proeven
in de school?
- de Montessori Academie mee denkt in
de voorbereidingen voor het lustrum?

- de examenleerlingen hun flash mob
hebben gecreëerd op de lustrum tune
onder begeleiding van een van deze
studenten?

Wist u dat....
- vier studenten hun minor education via
de Montessori gehaald hebben (er
vielen zelfs twee negens).
- de Montessori Academie uitnodigt tot
creatief kapitaal en in de praktijk blijkt
dat externe partners belangeloos willen
bijdragen of met gesloten beurs aan
leerlingen?
- de Montessori internationale allure
heeft door deelname van de buiten
landse studenten en de ervaring leert
dat er van taalbarrières nauwelijks
sprake is?
- zelfs al spreken studenten een andere
taal, leerlingen begrijpen ze goed?

Wist u tenslotte dat....

Contact?
Mail naar : MA@rml.nl

- de inspanningen van leerlingen binnen
kort zichtbaar worden in Magister?
- de Montessori Academie mee denkt in
de voorbereidingen voor het lustrum?
- het coördinerend team van de Montessori Academie bestaande uit Myra Makovitz en Etienne Weeda volgend
jaar vanuit het kunstcoordinaat aangesterkt wordt met Annemiek Wegman?
- we trots zijn op ons succes?

