
MA activiteiten tijdens KWT
Tot op heden heeft de Montessori Academie activi-
teiten georganiseerd die na schooltijd plaatsvonden 
op een enkele activiteit na. Het resultaat is dat veel 
leerlingen die na schooltijd sporten, muziek maken 
of andere bezigheden hebben niet deel kunnen of 
willen nemen aan cursussen of workshops.
De MA start met een aantal activiteiten die plaats 
gaan vinden tijdens KWT. Het gaat om die activitei 
ten die gratis worden aangeboden en van korte 
duur zijn. Het is niet zo dat we zomaar cursussen 
tijdens KWT gaan laten plaatvinden; MA activiteiten 
blijven extra activiteiten bovenop het curriculum van 
verplichte lessen. 

Een aantal MA activiteiten vinden al geheel of 
gedeeltelijk tijdens de les of KWT plaats; de sport-
clinics worden tijdens de les aangeboden en de 
Schooltuin wordt verzorgt tijdens KWT. Nu komen 
daar in februari en maart de Leesclub bij en de cin-
eMA. In de loop van het voorjaar worden er nog 2 
korte MA activiteiten aangeboden en gaan we een 
enquete houden onder de leerlingen om te kijken 
waar de belangstelling van de leerling ligt. 

Ook korte MA activiteiten hebben recht op MA 
tijd dat later op het MA certificaat zal worden bij 
geschreven. Op de website www.montessoriacad-
emie.nl zal een pagina verschijnen met de waarde 
van de cursussen, d.w.z. hoeveel uren een cursus of 
activiteit vertegenwoordigt. Het is immers de bedoe-
ling dat iedere leerling minstens 40 klokuur besteedt 
in de Montessori Academie. 

Om deze uren nauwkeuriger te kunnen bijhouden 
zal iedere leerling per jaar een MA checklist krijgen 
waar docenten en/of cursusleiders uren kunnen 
aftekenen die zijn besteed in de Academie.

De leesclub is een cursus voornamelijk voor 
brugklasleerlingen om kennis te maken met 
boeken en hun schrijvers. Op de Montessori 
Academie website kun je je aanmelden. Het is 
te hopen dat er nog plek voor je is want het is 
storm gelopen. Mocht de club vol zitten, laat  
dan in ieder geval aan mevrouw Duin weten 
dat je interesse hebt voor de volgende leesclub: 
dnc@rml.nl



Op de dagen dat het dramalokaal (118) vrij is tijdens 
KWT zal het omgetoverd worden tot bioscoop. Op 
woensdag 16, vrijdag 18, woensdag 23 en vrijdag 
25 maart zal de film Elizabeth I vertoond worden. 
Deze film gaat over het leven van de eerste Engelse 
koningin die een nieuw tijdperk inluidde en wel 
de belichaming van de Engelse Renaissance wordt 
genoemd. Deze film wordt ingeleid tijdens de eerste 
10 minuten. De film duurt 2 uur en 6 minuten en 
zodoende hebben we dus 4 KWTs nodig om de hele 
film te zien en er ook nog even over te kunnen praten 
na afloop.

Op dit moment wordt de  Engelse Renaissance be-
handelt in 5 VWO en dus is het handig om je voor 
deze serie KWTs in te schrijven als je in die klas zit. 

Uiteraard mag je je voor deze film ook inschrijven 
als je ‘m gewoon wilt zien. Als je je inschrijft is dat 
echter wel voor alle 4 KWTs.

Op de website kun je je inschrijven voor deze film. 
Uiteraard gelden de normale regels voor KWT: als je 
er niet bent terwijl je staat ingeschreven komt er een 
‘o’ achter je naam te staan.
Houd de website in de gaten voor het verdere cine-
MA aanbod. Ga naar: 

http://www.montessoriacademie.nl/cinema-de-bi-
oscoop-van-de-montessori-academie-presenteert/

OPEN DAG
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OPEN DAG

Tijdens de Open Dag is de Montessori Academie 
flink in het zonnetje gezet. De hele aula was gevuld 
met posters en foto’s van alle activiteiten die de Aca 
demie organiseert. Ook zijn veel leerlingen bereid 
geweest om te komen vertellen over hun cursussen 
en activiteiten. Zelfs de juf van de Cambridge cursus 
was aanwezig om inlichtingen te verschaffen. Er 
werd enthousiast gemusiceerd en gezongen; de sfeer 
was dan ook opperbest. 

Veel ouders die langskwamen snapten echter niet 
wat de Montessori Academie nu eigenlijk is. De 
coordinatoren waren er natuurlijk om tekst en uitleg 
te geven. Het is echter jammer dat onder leerlingen 
de Montessori Academie nog niet genoeg bekend 
is. Zo konden de gidsen niets vertellen over de MA 

en snapten ouders eigenlijk ook niet precies wat de 
Montessori Academie is. Daar moet uiteraard ver-
andering in komen. Kijk eens goed naar de posters 
hierboven. Je herkent ze vast want ze hangen alle-
maal nog in de aula. Is er iets voor je bij? Wil je wel 
iets doen maar zit de cursus er niet tussen? 
Vul dan één van de onderstaande enquetes in 
en laat je mening horen.

Zeer binnenkort starten we ook met 4 KWTs waarin 
je kunt leren patroontekenen. Italiaans en Spaans 
staan nog op de rit en aan Chinees wordt gedacht, 
maar zullen niet tijdens KWT worden gegeven. Als 
er iemand is die een beginnerscursus programmeren 
wil geven stuur dan alsjeblieft een mail. Houd ook je 
schoolmail in de gaten voor MA informatie.

ENQUETE
Het is belangrijk voor de Montessori Academie om te 
weten wat de leerlingen willen leren. Daarom vra-
gen we jullie een enquete in te vullen. Dat kan op 2 
manieren: via google forms in de volgende link:
https://docs.google.com/forms/d/1IRJWV7dBl7FW-
m46ZCp77rggO0eNbbMDs1_R_c18fno0/viewform

of via Sticky Moose waarmee je wat vrijer je mening 
kunt geven. Als je dat liever doet ga dan naar:
http://stickymoose.com/sM7Njt5YCuB0AsE

Je hebt tot de meivakantie de tijd om je mening te 
geven. Heel hartelijke dank vast! 
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