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MeiMAM update
De Montessori Academie krijgt een geheel
eigen website: www.montessoriacademie.nl.
Zodra de site de lucht in gaat zal het aan
niemand meer voorbij gaan dat de academie bestaat en springlevend is!

In de toekomst gaat de Montessori Academie
wat minder vrijblijvend worden en zal de
Academie ook kern activiteiten gaan aanbieden die het curriculum zullen versterken.
Meer hierover zal zijn te lezen in het laatste
nummer voor de zomervakantie dat begin juli
zal verschijnen.

Niet vergeten...?
Een onvergetelijke avond met Hans Wolfs die
een lezing geeft over de Zoeaven (zie vorige
MAMs) op woensdag 29 mei om 19.00 uur.
Meld je aan op MA@rml.nl, als je dat niet al
gedaan hebt.

Een onvergetelijke avond met Lansdaliaanse
poëzie op woensdag 29 mei rond de klok
van 20.00 uur, zodat je naar beide lezingen
kunt. Meld je aan op MA@rml.nl, als je dat
niet al gedaan hebt.

InDe s ig n vo or b eg i n n er s
InDesign is een computerprogramma waarmee tekst gezet kan worden zoals dat sinds
de uitvinding van de boekdrukkunst gegaan
is. Vrijwel alle grafisch design wordt gemaakt
in InDesign. Tegenwoordig kan een document
dat in InDesign gemaakt is zelfs worden weggeschreven als e-book. Dat alleen al is het
waard om meer te weten over dit programma. Het is niet moeilijk om te leren, maar
zoals met alle professionele programma’s
moet je eerst de basis kennen voordat je aan
de slag kunt.
Gedurende de maand juni zal de cursus InDesign voor beginners worden aangeboden.
Lastig is dat er maar 4 computers zijn waarop
het programma beschikbaar is.

De kosten zijn 5 euro per cursist. De baten
gaan naar de aanschaf van het programma.
De cursis duurt een middag, van 15.15 tot
18.15 op de volgende data:
woensdag 5 juni
woensdag 12 juni
donderdag 13 juni
donderdag 27 juni (alleen docenten)
Op school is er voor leerlingen en docenten
slechts 1 werkplaats waar met InDesign gewerkt kan worden, namelijk op de iMac die
beneden in de Mediatheek staat. Reserveer
die plek op tijd om te kunnen oefenen. Voor
docenten wordt er een aparte cursus gegeven
tijdens werkweek 4. Volg de mail.
Geef je op via het inschrijfformulier of via de
mail: MA@rml.nl
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Work at Sc hool
Een verslag van onze Montessori Academie
coördinator Myra Makovitz.
In Rotterdam wordt er binnenkort weer gestemd over het beste stadsinitiatief van 2013.
Work at school heeft het idee opgevat om
in groep 8 van de basisscholen en de derde
klas van de middelbare school gastlessen te
geven. Tijdens deze lessen komt er iemand uit
het beroepsleven over zijn/haar baan vertellen.
Wij hebben dit project gekoppeld aan de
Montessori Academie en aan de pilot meegedaan. In de derde klas is het heel belangrijk
dat leerlingen een idee krijgen waar hun
interesses liggen in het kader van hun profielkeuze.
Op vrijdag 5 april kreeg A34 bezoek van
een advocaat. Joris Arts kwam vertellen over
zijn werk bij een advocaten kantoor in Rotterdam. Er zijn ieder jaar weer veel leerlingen
die rechten willen gaan studeren. Door open
dagen van universiteiten te bezoeken en
oud-leerlingen te spreken proberen leerlingen
er achter te komen of deze studie echt iets
voor ze is. Tijdens deze gastles bleek al snel
dat het heel verhelderend werkt als iemand
die het beroep ook daadwerkelijk uitoefent
met passie over zijn werk vertelt. Er werden
interessante casussen aangedragen, waar
de leerlingen heel duidelijk een mening over
hadden. Verder was er veel tijd om vragen te
stellen. Er was een leerling die graag wilde
weten wat deze gastdocent vond van het
Amerikaanse rechtssysteem. Zo werd ons
rechtsstelsel afgezet tegen een land waar
jury rechtspraak is. Veel leerlingen gingen
weg met een gevoel van: “oooh zit dat
zo…”. De leerlingen vertelden mij na afloop

dat zij meer te weten waren gekomen over
het werk van een civiele advocaat door dit
verhaal dan dat wat zij ooit in een boek of
op internet hadden kunnen lezen.
Aan het einde van de les vroegen de leerlingen mij wat voor “beroep” er volgende week
voor de klas zou staan en wanneer zij weer
zo’n interessante les zouden krijgen.
Tot 1 juni kunnen alle Rotterdammers hun
stem uitbrengen voor het beste stadsinitiatief
2013. Dit project krijgt in ieder geval de stem
van alle leden van de Montessori Academie
en wij hopen op meer van dit soort gastlessen
in de toekomst.
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De stadskrant meldt: “Met het Stadsinitiatief
krijgen Rotterdammers ieder jaar de kans
plannen in te dienen om de stad mooier en
aantrekkelijker te maken. Uit ruim honderd
ideeën zijn op 10 april zeven finalisten gekozen.” Kijk op www.stadsinitiatief.nl om te zien
wie deze finalisten zijn. “Work at School” is
er in ieder geval één van.
Stemmen kan van 23 mei tot 1 juni.
Je kunt ook een kijkje nemen op:
www.workatschool.nl

Van leer ling t o t tut or
Een jaar of zes geleden besloten wij op
school een nieuwe Montessoriaanse activiteit
te introduceren, de zogenaamde tutorbegeleiding. De MA zocht mevrouw Makovitz op
en maakte de volgende reportage.
Als de link niet lekker loopt knip en plak ‘m
dan in de adresbalk van je browser:
http://youtu.be/pi-z4Phgj0I

In oktober 2014 bestaat het Sophia kinderziekenhuis 150 jaar. zal onder meer gevierd worden
met een Scholierencongres van een halve dag voor leerlingen uit de 4e klas. Daarbij zal het
ziekenhuis in al zijn aspecten centraal staan. Het RML zal met een aantal leerlingen uit 4H en
4V deelnemen. In september volgt nadere berichtgeving.
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De wetenschaps- en techniekklas
Op dinsdag 4 juni tonen en vertellen de leerlingen die aan de Wetenschaps- en Techniekklas hebben
deelgenomen, wat zij hebben gemaakt en geleerd. Tijdens deze presentatie krijgen de leerlingen hun
certificaat uitgedeeld. De presentaties beginnen om 16.00 en duren tot
16.30 uur in lokaal 013 (op de begane grond). Kom dus kijken!

De theaterklas
De afsluiting van de Montessori Theaterklas is aansluitend van 16.30 tot 17.30
in de aula. De leerlingen presenteren
op geheel eigen wijze wat zij dit jaar
geleerd hebben op het gebied van
zang, dans en toneelspel.
Het is uiteraard de bedoeling dat iedereen naar deze presentatie komt kijken.
Tot slot dient nog vermeld dat de certificaten
voor Italiaans niveau A1 op feestelijke wijze
zijn uitgedeeld aan de kandidaten. Er was
een toepasselijke omgeving gezocht en gevonden: Angelo Betti zelf stond nog net niet
op de foto, maar zijn net nog blonde, Siciliaanse ober wel. Hij vond het prachtig dat ze
allemaal hun ijsje in het Italiaans konden bestellen! Laat de zomer maar beginnen; deze
dames zijn klaar voor het Italiaanse strand.

