
s c h o o l j a a r  2 0 1 4 - 2 0 1 5
Zeer binnenkort zal je al het cursusaanbod en alle be- 
nodigde informatie kunnen vinden op de nieuwe Mon-
tessori Academie website waarvan een link geplaatst 
zal worden op de RML site onder Montessori Acade-
mie. De site is nog ‘under construction’ maar ziet er al 
veelbelovend uit. We houden je op de hoogte!

www.montessoriacademie.nl 

D e  d a m e s  v a n  P R E

Dit zijn ze, de vijf dames die iedere week de trein 
pakken naar Leiden en aan de slag gaan op de 
universiteit om vast te proeven hoe het is om aan 
wetenschap te doen, naast hun reguliere rooster.
Estelle, Loles en Kristjana doen in hun 2e jaar PRE 
een onderzoek dat tevens geldt als profielwerkstuk 
voor school. Wellicht overbodig om te zeggen dat 
deze onderzoeken veel prestigieuzer zijn dan de 
doorsnee profielwerkstukken en .... de onderzoeken 
worden uitgevoerd onder begeleiding en supervisie 
van de universiteit en de moeilijkheidsgraad en intel-
lectuele uitdaging is vele malen hoger.

Van links naar rechts: Michelle Chan, Maxime Gerritsen, Es-
telle van Eijk, Loles Hoogerland en Kristjana de Ronde.

Loles: “Samen met Mira Davidson van 
het Vossius Gymnasium in Amsterdam, 
doe ik een onderzoek op de afdeling        
Nierziekten in het LUMC.   Bij een nier-
transplantatie is er bijna altijd sprake van 
afstoting waardoor de ontvanger zijn    le-
ven lang immuunsysteem onderdrukkende 

medicijnen moet slikken, zoals prednison. Wij buigen ons 
in het LUMC over de vraag of het mogelijk is   de  bij 
werkingen van prednison te beperken.    Er zijn   bepaal-
de cellen, macrofagen, die alleen op de   plekken van 
ontsteking zitten en daar alle lichaamsvreemde stoffen 
opeten. Wij hebben de prednison daarom in vetbollet-
jes gestopt, in de hoop dat de macrofagen bij de nieu-
we nier deze opeten, zodat alleen op die plek de ont-
steking wordt geremd. Aan het einde van  ons   onderzoek 
hopen wij op de volgende vraag antwoord te krijgen: 
Onderzoeksvraag: wat is het effect van liposomale 
toevoer van prednison op M1 en M2 macrofagen, 
ten opzichte van normale toevoer van prednison?
In verband met mijn onderzoek in het LUMC heb ik, 
samen met mijn onderzoekspartner, een niertransplan-
tatie mogen bijwonen. Het betrof een levende orgaan-
donatie, waarbij een moeder aan haar zieke zoon een 
nier gaf. Het was heel fascinerend om er bij te mogen 
zijn. De chirurgen waren heel behulpzaam en wilden ons 
van alles uitleggen, en we konden de operatie via schermen 
zien. Het was heel interessant en iets om nooit te vergeten.

.       
”       



Mevrouw Makovitz rapporteert: de Montessori 
Academie heeft de afgelopen weken in samenwerk-
ing met de gymsectie een aantal zeer succesvolle 
roeilessen georganiseerd. De clinic duurde 2 wek-
en en heeft zowel onder de gymdocenten als de 
leerlingen veel enthousiasme gewekt. Deze laatsten 
vonden het vooral een welkome afwisseling op de 
reguliere lessen. Ook de roeiclub is erg tevreden: 

onder de leerlingen zaten vele talentjes. Wie weet 
welk een groot sportmens er in ons midden rond 
wandelt. 
Nieuwsgierig naar een bepaalde sport? Laat het 
onze sportredactie weten op MA@rml.nl en de 
Montessori Academie gaat kijken of het te orga- 
niseren valt.

R O E I  C L I N I C

Estelle en Kristjana: “Wij doen 
een onderzoek aan de Universiteit Lei-
den bij het Brain & Education lab dat 
onderdeel is van de Faculteit Sociale 

Wetenschappen. We leveren een bijdrage aan een groter  
onderzoek    naar    een      nieuwe,       effectievere    be-
grijpend lezen test, de MOCCA test. Met deze nieuwe test                             
methode zou begrijpend lezen in de toekomst specifieker 
kunnen worden getest. Er wordt namelijk gekeken naar 
de leesstrategieën die een kind gebruikt tijdens het lezen. 
Zo kan een betere lesmethode worden ontwikkeld. In ons 
onder  zoek gaan wij kijken naar de beste leesstrategie, 
de causale leesstrategie. Deze wordt toegepast door kin-
deren die goed causale verbanden kunnen leggen. Wij 
willen weten of er een verband is tussen het werkgeheu-
gen dat wordt gebruikt bij actieve denkprocessen en deze 
causale leesstrategie. Hiervoor doen we een aantal testen 
met leerlingen in groep 6 van OBS De Pijler in Rotterdam.

”
Michelle en Maxime, beiden 
V5. Zij beginnen na de herfstvakantie 
aan het 2-jarige PRE-programma.

De begeleiding van de PRE studenten wordt al sinds 
jaar en dag verzorgd door mevrouw van Milligen 
(PRE-mentor). Wil je meedoen aan PRE-University of 
LAPP-Top, meld je dan aan meld je dan bij haar aan 
(MLG@rml.nl) of meld je interesse aan je mentor. 
Het is een fantastische manier om in aanraking te 
komen met de wetenschap, maar alles gebeurt wel 
naast school, niet in plaats van. Als je dit dus doet 
en kan ben je wel een SUPER Montessoriaan!

Links Mira Davidson en rechts Loles Hoogerland in het LUMC 
met links van hen de monitor waarop de nieroperatie nog te 
zien is.

 Loles: “Sinds 7 september mag ik mij Assessor Formeel van Bestuur VIII van 
PREunion noemen. Dit houdt in dat ik alle formele activiteiten, zoals de buitenlandse 
reis, een lezing en nog veel meer mag organiseren. PREunion is de studievereniging 
van het Pre-University College in Leiden. Samen met 6 anderen vorm ik in het huidige 
collegejaar het bestuur van de vereniging. Het doel van de vereniging is om alle 
PRE-studenten elkaar te laten leren kennen door middel van gezelligheid, culturele en 
educatieve activiteiten.”



S C H R I J F  W O R K S H O P

Op 11 november en 25 november geeft schrijfster  
Sanneke van Hassel een workshop ‘korte verhalen 
schrijven’.Sanneke van Hassel (1971) is oud-leer-
ling van het RML. Ze deed eindexamen in 1989 en 
studeerde daarna Theaterwetenschap en Cultuur- 
geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht. Tien 
jaar lang maakte ze deel uit van toneelgezelschap 
‘t Barre Land. In 2005 debuteerde ze met de ver- 
halenbundel IJsregen. Haar meest recente verha-
lenbundel Hier blijf ik kwam uit in september 2014. 
Hij bestaat uit 45 korte verhalen geïnspireerd door 
45 foto’s van de jaarlijkse expositie De Kracht van 
Rotterdam
Naast het schrijven maakt Sanneke programma’s 
over het korte verhaal. In 2010 organiseerde zij 
in De Balie in Amsterdam Hotel van Hassel, een 
weekend over het hedendaagse korte verhaal met 
schrijvers uit heel Europa. Sindsdien organiseert zij, 
in samenwerking met de Stichting Literaire Activitei- 
ten Amsterdam, avonden rondom het korte verhaal, 
o.a. over het werk van Lydia Davis en A.L. Snijders. 
Vorig jaar ontving zij de Anna Blamanprijs.
Voor wie: alle leerlingen in de bovenbouw. (work-
shop is inmiddels volgeboekt) Had je ook graag 
willen deelnemen, meld je dan toch even aan bij 
mevr. Van Kleef. Wellicht geeft Sanneke in het 
voorjaar nog een workshop.
kosten: geen

Donderdag 5 maart 2015 vindt  in de Doe-
len de Dag van de Literatuur plaats. De Dag van 
de Literatuur is een tweejaarlijks literatuurfestival 
voor leerlingen en leerkrachten uit de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs. Zowel prominente als 
opkomende auteurs treden op in talkshows, geven 
interviews, dragen voor en signeren hun werk. 
Naast heel veel literatuur is er ook aandacht voor 

andere kunstdisciplines, zoals film, cabaret, muziek 
en dans, al dan niet in combinatie met literatuur. In 
het programmaonderdeel Boek & Film vertellen au-
teurs, scenarioschrijvers, filmmakers en acteurs over 
recente boekverfilmingen.

Leerlingen kunnen actief deelnemen aan deze dag; 
zij treden op als presentator van talkshows en gaan 
persoonlijk in gesprek met auteurs. Ook bestaat de 
mogelijkheid om verschillende workshops te bezoe- 
ken.Meer informatie : www.dagvandeliteratuur.nl

Voor wie: alle leerlingen in de bovenbouw

kosten: €17.50

aanmelden bij mevr. Van Kleef

DAG VAN DE LITERATUUR



C A M B R I D G E  E N G L I S H
Vorig jaar startte de Montessori Academie met de 
Cambridge Certificate cursussen First Certificate en 
Advanced English. Niet alles liep gelijk op rolletjes; 
de lessen gingen gewoon door tijdens de toetswe- 
ken en met verkorte roosters was ook geen rekening 
gehouden. Een aantal HAVO leerlingen was te-     
leurgesteld omdat zij geen deel mochten nemen aan 
de Advanced English course. Deze maatregel was 
genomen om betalende ouders in bescherming te 
nemen: het examen is kostbaar en ook niet zo heel 
makkelijk.

Dit jaar is alles anders: 
• Havo leerlingen mogen deelnemen aan de CAE 

cursus als zij bij de instaptoets 20 of meer punten 
behalen.

• De cursus bestaat uit 16 tutorials van anderhalf 
uur i.p.v. 13 vorig jaar.

• De nieuwste Cambridge cursussen, Compact First 
en Compact Advanced, worden gebruikt voor de 
examens van 2015.

• Leerlingen kunnen de boeken op school aan-
schaffen en krijgen één rekening thuis gestuurd 
voor zowel cursus als boek.

• De klas is niet groter dan 20 leerlingen.
• Tijdens toetsweken zijn er geen tutorials
• Bij verkort rooster wordt ook de Cambridge cur-

sus vervroegd (in overleg met de docent) maar 
niet verkort.

• De cursus kost €275,- (€ 17,19 per les dus beste 
prijs-kwaliteit verhouding in heel Rotterdam en 
goedkoper dan bijles), exclusief boek.

• Twee ervaren docenten waarvan de een 
werkzaam is op de universiteit Leiden en de an-
der op de British Council.

• Beide cursussen blijven English spoken only.

RESULTATEN U IT  HET  VERLEDEN . . . .

Inmiddels lopen er een paar leerlingen rond die 
al in het bezit zijn van zo’n felbegeerd certificate. 
Opvallend is dat deze leerlingen het in V6 bij- 
zonder goed doen, geheel zoals van hun wordt 
verwacht. Anderen, die het examen nog moeten 
doen krijgen direct na de herfstvakantie nog een 
spreekvaardigheidstoets van beide docenten en zijn 
er dan hopelijk klaar voor.
Voor beide cursussen geldt echter dat je het exa-
men altijd een keer opnieuw kunt doen als je het de 
eerste keer niet hebt gehaald. Je moet je er wel zelf 
voor opgeven.

                                                                                       
Nog even goed opletten: bovenstaande informatie 
die een maand geleden aan alle bovenbouw leerlin-
gen is gestuurd is niet meer correct:
• De cursussen starten in week 46 dat is na de 

toetsweek.
• De cursussen starten op woensdag 12 en donder-

dag 13 november van 16.00 - 17.30 in lokaal 408
• De indeling wordt 29 oktober bekend gemaakt; 

alle deelnemers krijgen hierover een email.
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Geef je op voor de leesclub en ga mee naar de Dag 
van de Jonge Jury op 15 april 2015.
De RML Jonge Jury Leesclub

• Voor ca. 25 brugklassers (en een paar 2e  
 klassers) die van lezen houden
• 1x in de week kwt op maandag met mevrouw  
 Duin
• Lees de genomineerde boeken en discussieer  
 erover met elkaar
• Stem op je favoriete boek
• Naar de dag van de Jonge Jury op 15 april  
 2015 met ontwerpwedstrijd boekcover, recen 
 siewedstrijd, workshops, interviews, voor 
 drachten
• € 14,75 per leerling + kosten trein
• Geef je op: dnc@rml.nl

Vorig jaar:
Het boek Ademnood van Marion van de Coolwijk 
is vorig jaar door brugklassers van het RML verfilmd 
https://www.youtube.com/watch?v=zu-FcSdYZUo. 
Tijdens de prijsuitreiking op de Dag van de Jonge 
Jury is het filmpje in de grote zaal van de Doelen 
vertoond aan een stampvolle zaal met leerlingen uit 
het hele land.

‘Toen we, na een drankje in Dudok, aankwamen 
bij de Doelen gingen Mandy, Zita en ik gelijk naar 
boven om te kijken wat daar te doen was. We 
kwamen er al gauw achter dat het interview met 
Francine Oomen + de film quiz over een paar  mi-
nuten begon, dus we gingen daar naar toe. Het 
interview was heel leuk de quiz ook wel! Gelukkig 
hadden we een handtekening bemachtigd. Vervol-
gens gingen we naar het interview met Mel Wallis 
de Vries. Het was een super leuke dag.’ Vera van 
Splunter.

D E  L E E S C L U B


