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DE MONTESSORI ACADEMIE IS WEER VAN START GEGAAN!
BE

EDITORIAL van de RECTOR
De Montessori Academie (MA): Leren, inspireren,
uitwisselen. Wellicht is de term al eens langs gekomen, maar tot nu toe is ‘Montessori Academie’
vooral omgeven met mysterieus elan. Wat is dat nu
precies die Montessori Academie?
Het Montessori Lyceum heeft een grote traditie
op het gebied van extra ontwikkelingsmogelijkheden en buitenschoolse activiteiten. Bekend zijn
de Wetenschapsklas, het Schoolorkest, de Theater- en Kunstklas en natuurlijk de Musical. Daarnaast bieden wij incidenteel workshops, cursussen
en lessen aan die vroeger onder de paraplu van
het DINS en tot voor kort onder de Brede School
vielen: koken, bier brouwen, gitaarlessen, fotograferen, schilderen op acryl, filosofie, Spaans, Russisch,
schermen, roeien, etc. Maar ook deelname aan de
Bond, Senaat, Montessori Krabbels, cultureel team,
en de rol als tutor zijn belangrijke activiteiten die
onder de Montessori Academie vallen.
Het RML is trots op al deze activiteiten. Zonder dit
aanbod zouden wij niet het RML zijn zoals wij dat
graag willen zijn; een school die meer biedt dan
alleen een basisaanbod. Dat willen wij niet, daar
herkennen wij onszelf niet in, dat past niet bij de
Montessoriaanse benadering van de leerling en
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het leren en leven. Het RML is, in onze visie, een
plek waar de leerling zich op tal van terreinen moet
kunnen ontwikkelen om zo uiteindelijk als volwassene zijn/haar volle potentieel te kunnen benutten.
Het begrip ‘leren’ plaatsen wij in een bredere context. In Montessoriaans jargon heet dat: leren met
hoofd, hart en handen. Het brede aanbod dat de
school biedt, geeft leerlingen de ruimte om zich
niet enkel op cognitief vlak te ontwikkelen, maar
ook op sociaal, emotioneel, en moreel terrein. Door
deze ervaring wordt de leerling beter voorbereid om
succesvol in het leven te functioneren.
Alles wat met leren met en van elkaar en ontwikkeling te maken heeft, kan aangeboden worden
binnen de Montessori Academie. Ons staat een
inspirerend en boeiend les- en workshop programma voor ogen. De Montessori Academie wordt dé
plek waar ouders, kinderen en docenten kunnen
leren van specialisten en deskundigen en van elkaar.
Dit alles op tal van vakgebieden. Het aanbod van de
Montessori Academie bestaat uit bekende activiteiten, tijdelijk aanbod en we treffen nu voorbereidingen voor het opzetten van enkele nieuwe activiteiten.
Het gevarieerde aanbod is te onderscheiden in enkele hoofdcategorieën:

Montessori Academie
-

Kortdurende cursussen/workshops;

-

Leerling-participatie;

-

Verdieping;

-

Human Interest;

-

Kunstzinnige en culturele activiteiten;

-

Science;

-

Sport;

Kijk voor het gehele cursusaanbod op bladzijde 3
van dit Montessori Academie Magazine (MAM).
Ook biedt de MA podium voor lezingen, gegeven
door docenten, ouders, oud-leerlingen of andere bij
de school betrokken personen. Het programma van
de MA wordt dus voor en door docenten, (oud-)
leerlingen en ouders verzorgd. Om dit programma
aan te kunnen bieden vragen wij voor het deelnemen aan kortdurende cursussen een bijdrage aan
ouders. Op deze wijze hopen wij de MA te kunnen
bekostigen om zo een interessant en inspirerend
cursusaanbod te kunnen aanbieden naast ons
standaard schoolcurriculum. Er zullen overigens
ook voldoende activiteiten zijn waarvoor geen
financiële bijdrage van leerlingen (ouders) wordt
gevraagd.
Het RML vindt de brede ontwikkeling van de
leerling belangrijk, dus bieden wij onze leerlingen
ook mogelijkheden om zich op andere (veelal niet
cognitieve) terreinen te ontwikkelen.
De RML-leerling doet gedurende zijn of haar
schoolcarrière ervaringen op die worden geregistreerd en opgenomen in het MA-certificaat dat
naast het diploma en cijferlijst aan de geslaagde
leerling wordt meegegeven. Het MA-certificaat is
dus een speciaal CV waarin beschreven staat welke
vaardigheden en verdieping de leerling naast het
gebruikelijk schoolaanbod heeft opgedaan. Voor
alle activiteiten binnen de Montessori Academie
zijn ontwikkelingsdoelen omschreven, waaraan de
leerling volgens een deelcertificaat heeft voldaan.

Behalve dat wij door middel van het certificaat benadrukken dat wij de brede ontwikkeling belangrijk
vinden, vragen steeds meer vervolgopleidingen naar
referentiebrieven en een cv.
Regelmatig worden er in het MAM cursussen en
lezingen aangeboden. Wil je /wilt u op de hoogte
blijven van het huidige aanbod van activiteiten,
houd dan het MAM in de gaten. Wij trachten een
zo goed en divers mogelijk programma te kunnen
aanbieden. Als je/u de enquête invult dan weten wij
waar je/uw interesses liggen. Je/U vindt de enquête
op blz. 4 van dit MAM.
Wil je/wilt u zelf ook eens een lezing geven, of een
workshop verzorgen, of ken je/kent u iemand die
een interessant verhaal te vertellen heeft? Geef dit
dan door aan het MA-team via MA@rml.nl.
Tot ziens in de Montessori Academie!
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Activiteiten binnen de school die deel uitmaken van de MA:
Kunstzinnige en culturele activiteiten:
*
*
*
*
*
*
*

Theaterklas
Musical
Vleugelavond
Culturele avond
Eenakter
Schoolorkest
Kunstklas

Leerlingparticipatie:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Begeleiding Asten
Tutor
Leerling mentor brugklas
Workshop geven brugklasdag
Lid van de bond
Lid van de senaat
Schoolkrant
Cultureel team
Organisatie koldergala
Lid jaarboek commissie
Technisch team
Hulp taaldorp Engels

Verdieping:
*
*
*
*
*
*
*
*

Cambridge English Certificate (CAE)
Deelname MEP
Laptopp
Pre-university
TU Junior
Canterbury
Philologie (inleiding Indo-Europees)
Het volgen van lezingen

Overige cursussen:
*
*
*
*
*
*
*

Typevaardigheid
Excel (toekomst)
Bierbrouwen
Stamboomkunde
Visagie
Webdesign (toekomst)
Introductie filmpje maken opendag RML
(toekomst)
* Patroontekenen
* EHBO cursus

Science:
* Wetenschaps- en techniekklas
* Robocup

Sports:
*
*
*
*
*

Roeien
Zelfverdediging
Tango
Breakdance
Honkbal

Human Interest:
*Maatschappelijke stage
*Deelname Sri Lanka Project

Multimedia:
* Multimedia workshops

Kortdurende cursussen/workshops:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Filosofie
Beeldend vormgeven met textiel
“Pimp je kamer”
“Pimp RML”
Fotografie
Pasteltekenen
Gitaar
Middeleeuwse/Renaissance muziek
“Customize je spullen”
Spaans

Lezingen:
Een aantal keer per jaar worden er lezingen
gegeven door experts over een bepaald
onderwerp, georganiseerd door de Montessori Academie. Deze lezingen zijn toegankelijk
voor eenieder die belangstelling heeft, maar
vooral voor leerlingen, hun ouders en docenten. Afhankelijk van de status van de spreker
zal er een kleine bijdrage worden gevraagd
voor deze avonden.

Montessori Academie
ENQUÊTE
Ga naar de website http://monacrotterdam.
coffeecup.com/forms/MA%20enquete/
en vul de hiernaast afgebeelde enquête
online in. Het zijn maar 5 vragen dus je bent
snel van ons af. Wat je er voor terug krijgt
is een geweldig aanbod aan cursussen. Misschien zit er volgende keer wel een cursus bij
die jij zelf hebt opgegeven en misschien wel
een cursus of workshop die je zelf wilt geven.
Als je heel erg goed ergens in bent, laat het
ons dan weten. Vraag bij de laatste vraag
eerst even aan je ouders waartoe zij bereid
zijn. Het voorkomt een hoop ruzie in huis als
iedereen weet waar ie aan toe is.
Als je je ouders toch spreekt; vraag gelijk
even of je pa of je ma niet een interessante
lezing willen geven voor de Montessori Academie. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je dat
liever zelf doet. Laat het weten! MA@rml.nl

Een selectie uitgelicht...
De Indo-Europeanen: hun taal en cultuur
Het Nederlands en het Duits hebben naar alle
waarschijnlijkheid dezelfde moedertaal. Het Engels en de Scandinavische talen horen daar misschien ook wel bij. Maar het Frans en het
Spaans? En het Grieks? En het Sanskrit? En wat te
denken van het Iraans? Toch zijn uiteindelijk ook
deze talen – naast nog een flink aantal andere
talen – afkomstig van een en dezelfde moedertaal! We noemen deze taal het Indo-Europees
en wij denken dat de taal zo rond 3.500 v. Chr.
werd gesproken in een gebied rond de Zwarte
Zee.
Maar hoe zag deze taal er uit? Want er bestaan
geen geschreven bronnen van, laat staan dat er
nog mensen zijn die de taal spreken! Wat wel
kan, is op grond van een vergelijking van woorden in hedendaagse en op schrift overgeleverde
talen te proberen om terug te gaan in de tijd en
de taal te reconstrueren. Daaruit ontstaat dan een
taal, die we Proto-Indo-Europees noemen.

Een voorbeeld: ons woord voor ‘vader’ is in andere (soms niet meer gesproken) talen:
Latijn

Grieks

Sanskrit

OudIraans

Tochaars

Gotisch

Oud
Hoog
Duits

Engels

pater

pater

pitar

pta

pacer

fadar

fater

father

De overeenkomst is evident!

Het vak dat zich bezighoudt met de relatie tussen
de talen en de constructie van de oertaal heet
Vergelijkende Taalwetenschap. Daarin wordt ook
aandacht besteed aan de cultuur van de Indo-Europeanen, omdat daaruit weer informatie te
krijgen is over de taal.
De introductiecursus “De Indo-Europeanen: hun
taal en cultuur” geeft een idee over de belangrijkste inzichten in dit boeiende vak. Bij voldoende belangstelling zal dhr Nanne van
Hoytema deze cursus geven in 4 lessen van een
klokuur op een nader te bepalen tijdstip, maar
niet op maandag. De gehele cursus kost €15,per leerling.
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Een selectie uitgelicht...
Beeldend vormgeven met textiel
Kostuums voor theater maken is heel iets anders
dan werken in de mode industrie. Meestal gaat
het om unieke stukken, die bij moeten dragen
aan het karakter van de rol. Soms gebruik je de
duurste zijdes, soms naai je halfverteerde lappen
aan elkaar.
In deze cursus leer je ontwerpen voor theater,
soms met gebruik van collages. Je leert over tijdsperiodes en het effect van kleuren en materialen.
Wat we echt uit gaan voeren is een Hoofdversiering. Denk nu niet aan diadeems, kroontjes
of hoeden. Niet aan capuchons, bivakmutsen of

Honkbalclinic

Wil je graag wat meer van de honkbaltechniek en tactiek te weten komen ? Dan is er nu
de mogelijkheid om 5 weken op de dinsdagmiddag van14.45 uur tot 16.00 uur onder
leiding van een tophonkballer (Percy Isenia,
speler van L&D Amsterdam, voormalig speler
van het Nederlands team en deelgenomen
aan de Olympische Spelen) alle finesses van
deze mooie sport te leren kennen. Het enige

pruiken. Maar gooi het allemaal op een grote
hoop, laat het samensmelten en maak iets wat
er nog nooit is geweest. Voeg er het Aquarius
tijdperk, het nieuwe denken, de crisis, het theater
en de bergen afval die onze aarde vervuilen,
aan toe….. Ga van de gebaande paden. Denk
anders. Rek je fantasie alle kanten op. Ben je ‘n
beetje handig met naald en draad? Of lijm? Durf
je te experimenteren?
Dan heet ik jullie van harte welkom bij deze
cursus. De kosten bedragen € 5,- per les per
leerling.
Marjo van der Pols

wat je nodig hebt is sportkleding, binnen- en
buitenschoenen en niet te vergeten een gezonde dosis inzet en plezier!
Zit je in klas 1 of 2 geef je dan snel op want
vol=vol. Er kunnen maximaal 20 leerlingen
meedoen. De kosten zijn 15 euro. Dus:
Waar: sportveld/gymzaal
Wanneer: dinsdags in oktober/november
Tijdstip: 14.45 -16.00 uur
Voor wie: klas 1 en 2
Benodigdheden: sportkleding
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Even heel serieus...
Cambridge Advanced English
Om aan een buitenlandse universiteit te kunnen en mogen studeren
moet je kunnen aantonen dat je Engels
op C1 niveau is. Als je weet dat 85% van de
kandidaten in V6 een B2+ niveau halen en
slechts 15% een C1 niveau, is het misschien
zaak om dat laatste stapje ook te zetten. Het
mooie van het behalen van een Cambridge
certificaat is dat als je het hebt gehaald je er
ook zeker van kunt zijn dat je je landelijk examen Engels met goed gevolg gaat afleggen.
Het certificaat is een examen dat je niet op
school kunt afleggen, maar op een Cambridge instituut in Rotterdam. Wel kunnen
we het examen voorbereiden op school en
daarvoor zijn 14 lessen nodig van anderhalf
uur. Ook zal voor deze training een boek

aangeschaft moeten worden:
Brook-Hart and Haines, Complete CAE, student book with answers, Cambridge University Press 2009. ISBN 978-0-521-69843-6.
De examens worden op 3 momenten in het
jaar uitgeschreven: maart, juni en december.
De kosten van het examen zijn €217,- . Wij
streven naar het examen van maart 2014
waarvoor tussen 10 december en 25 januari
ingeschreven moet worden. Serious business.
Bij voldoende belangstelling (minimaal 15
leerlingen) starten we in november en eindigen 26 februari 2014. Kosten: €5,- per leerling per les (+ boek + examen)
We zoeken naar een geschikte
docent, dus het rooster is nog
niet bekend maar wel het tijdstip:
van 16.00-17.30 of eerder.

Theaterklas en Wetenschaps-en techniekklas

enthousiast voor aanmelden: de Theaterklas
en de Wetenschaps- en techniekklas. Binnenkort starten beide cursussen.

Een van de uitgangspunten van het Montessori-onderwijs is leerlingen zoveel mogelijk
ervaring op te laten doen zodat zij als breed
ontwikkelde mensen deel kunnen nemen
aan de maatschappij. Leren met hoofd, hart
en handen is een belangrijke pijler van ons
onderwijs. De Montessori Academie is de
plek waar al deze activiteiten gebundeld
worden.

De Theaterklas is speciaal voor de brugklassers die dol zijn op toneel, zang en dans en
het leuk vinden in 25 lessen de verschillende
theaterdisciplines onder de knie te krijgen
en onder begeleiding van deskundigen een
mooie eindpresentatie te creëren. De Theaterklas is een prachtige kweekvijver voor
talenten die terug te zien zijn in schoolproducties als de musical, de Eenakter en de
Culturele Avonden. Daarnaast doen de deelnemers presentatievaardigheden op en leren
zij op creatieve wijze samen te werken.

We zijn bijzonder trots op twee cursussen
die al jarenlang aangeboden worden en
waar leerlingen elk jaar zich weer massaal

Montessori Academie
Gedurende 25 lessen wordt in de Wetenschaps- en techniekklas aan verschillende
projecten gewerkt, waar verschillende aspecten van het bèta- onderwijs aan bod komen.
Leerlingen die dus niet kunnen wachten tot
zij alle bètavakken kunnen volgen in het

reguliere aanbod, kunnen hier hun natuurwetenschappelijk ei kwijt. De cursus begint
met een excursie naar het NEMO in Amsterdam en zal afgesloten worden met een presentatie waar leerlingen hun experimenten
laten zien.

Voor wie wil weten hoe die fietstocht naar
Parijs toch is afgelopen, die een aantal
RMLers en niet-RMLers hebben ondernomen
staat hieronder de beeldroman afgebeeld.
Het zal duidelijk zijn dat hier alles mee heeft
gezeten: wind in de rug en zon op de kop!
Dat we de enige leerling in Mechelen aan
de trein hebben verloren is uitermate spijtig,
maar heeft ons niet belet het er goed van te

nemen: champagne bij aankomst. Wat de organisatie betreft: bij voldoende belangstelling volgend jaar weer. Schrijf je maar vast
in: wgm@rml.nl. Duur: 7 dagen (waarvan er
6 gefietst worden). Benodigdheden: fietsbenen, goed humeur, hybride fiets met versnellingen, licht gewicht tentje... enfin, we hebben
het er nog wel over als de dagen weer gaan
lengen.

