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AFGELOPEN JAAR...

KOMEND JAAR...

De Montessori Academie kan terug kijken op een succesvol jaar.
Zo startten in december van het vorig jaar de Cambridge cursussen Engels; maar liefst 3 klassen werden er
gevormd. Of het voor iedereen even succesvol is gebleken kunnen we nog niet zeggen want de resultaten van
de examens zijn nog niet binnen.
Het instituut “AVONDCOLLEGE” werd nogmaals bevestigd door de sectie Geschiedenis met een college over
de examenstof dat door zowel ouders als leerlingen met
grote belangstelling is gevolgd.
Onze bijzonder trouwe oudgedienden Hans Wolfs en
Arie van Ede hielden een lezing over de Eerste Wereldoorlog waar een gezelschap van zo’n 80 ouders en
leerlingen ademloos naar hebben geluisterd.

In de eerste uitgave van het nieuwe schooljaar volgt de lijst
met cursussen en activiteiten, maar we lichten vast een tipje
van de sluier op wat cursussen betreft :

De theaterklas heeft het dit jaar buitengewoon goed
gedaan.

Roeiclinic op Montessori!!!
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Er zal ook worden gewerkt aan een eigen MA “smoel” voor
op de website. Het idee is om daar de MA huisstijl voor te
gaan gebruiken zoals die nu op de certificaten te zien is.
Cursisten zullen bovendien na iedere cursus een deelcertificaat ontvangen in dezelfde stijl, zodat ze iets tastbaars in
handen hebben.

Het ligt in de bedoeling het tutorschap een flinke boost
te geven in de toekomst, terwijl de AK sectie avondcolleges zal verzorgen over architectuur en stedebouw.

Ook de wetenschaps- en techniekklas is een bijzonder
succesvol onderdeel van de Montessori Academie
onder leiding van Barbara Ingen Housz, die overigens
ook TU-junior organiseert alsmede Robocup.

Scholengemeenschap voor
gymnasium atheneum havo

Het komend schooljaar krijgt de Montessori Academie
een eigen ingang: op minstens 3 dagen in de week zal
de Academie de deur ontsluiten van wat nu de ontvangstkamer is op de eerste verdieping. Gedurende de grote
pauzes en in de middaguren zal één van de MA coördinatoren aanwezig zijn om informatie te verstrekken
over cursussen en deelnemers daarvoor in te schrijven.

De Cambridge cursus zal weer worden aangeboden,
maar ook hier zullen veranderingen plaatsvinden. De
cursus zal in ieder geval eerder beginnen en eerder eindigen, maar wel 16 i.p.v. 14 weken duren. Er worden
2 niveaus aangeboden: First Certificate voor Havo
leerlingen en Advanced voor VWO leerlingen.

Zijn er nog woorden die het succes van de musical
beschrijven? De vleugelavond, de culturele avond, de
kunstklas; al deze activiteiten maakten deel uit van de
Montessori Academie.

Hoewel we steeds meer een
begrip worden moet er aan de
zichtbaarheid en bekendheid van
de Montessori Academie onder
ouders en leerlingen nog veel
gebeuren. In het komende schooljaar gaat er een aantal zaken
veranderen, hetgeen te lezen valt
in de volgende kolom.
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Wel eens gehoord van roeien? Benieuwd of jij talent hebt? Eind
september/begin oktober zal Koninklijke Roei- & Zeilvereeniging
“De Maas” een clinic komen geven bij jou op school. Tijdens
de clinic krijg je op de ergometer (roeimachine) basisinstructies.
Na een korte roeiles zal er in estafettevorm zo snel mogelijk een
bepaalde afstand worden afgelegd om te kijken wie het sterkste
team gevormd heeft. Daarna daadwerkelijk het water op? Dat
kan. Direct na de clinic organiseert De Maas voor jou een aantal
roeitrainingen op vrijdagmiddag, geheel vrijblijvend, zodat je kan
kijken of het roeien iets voor jou is.

Tot ziens op de clinic!

Thomas Notermans, roeicoach@de-maas.nl
Hoofdcoach K.R.&Z.V. De Maas, www.de-maas.nl/jeugdroeien

