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D e  l e e s c l u b
H o t e l  d e  g r o t e  L
Een verrassende avond vol leven.
Met een aantal leerlingen uit de brugklas 
en tweede klas zijn mevrouw van Kleef en ik 
naar de allereerste voorstelling van ‘Hotel 
de grote L’ geweest. Het bleek een besloten 
voorstelling te zijn. We zaten dus met een 

De posters zien hangen? Zit je in de 3e, 
4e, 5e of 6e? Reageer snel want voor je 
het weet zit de Spaanse klas vol.  Geef 
je op bij mevrouw Makovitz: mkv@rml.nl 

Hier de details:

6 lessen Spaans van een uur beginnen 
op woensdag 4 maart van 16.00 tot 
17.00 uur, iedere week tot 11 april.

De lessen worden gegeven door een 
oud-leerlinge van het RML die nu Spaans 
studeert en na haar lessen aan het RML 
weer snel naar Venezuela moet voor 
een stage. 

De kosten voor heel de cursus zijn         
€ 60,= inclusief lesmateriaal. 

Op woensdagmiddag is Frederique dus 
bij ons op het RML. Ben je nieuwsgierig 
naar haar studie Spaans, vraag haar er 
dan gerust naar, dat vindt zij leuk.



zeer select en intiem gezelschap in de kleur-
rijke zaal. Hella Fontijn uit 4 vwo speelde de 
mooie Isabel.
Hotel de grote L is een voorstelling geba-
seerd op het boek van Sjoerd Kuyper. Het 
boek is dit jaar genomineerd voor de prijs 
van de Jonge Jury. Een fantastisch boek 
over een dertienjarig jongetje, Kos, dat in 
Hotel de grote L woont. Kos maakt zoveel 
mee dat ‘zijn lichaam helemaal kapot is 
maar de dingen in zijn hoofd niet naar bed 
willen.’ Van zijn drie zussen - of eigenlijk 
meisjes in het algemeen - begrijpt hij niets. 
Maar ja, waar je mee omgaat daar word je 
mee besmet, ‘volgens mij ben ik een meisje 
aan het worden.’ Uiteraard gaan we je hier 
niet het hele verhaal vertellen; je moet zelf 
maar gaan lezen en/of de voorstelling gaan 
zien.
Na afloop hebben onze leerlingen met de 
regisseur gepraat en verteld wat zij van 

de voorstelling vonden. Na een wat trage 
eerste helft, waar wel veel potentie inzit, 
hebben we, met name van de tweede helft, 
genoten van deze fantastische voorstelling 
vol unieke figuren, komische momenten en 
herkenbare situaties in het leven van een op-
groeiende jongen. Bob Ott speelt als Kos de 
sterren van de hemel. Hij is geloofwaardig 
als voetballend jochie van dertien, verkleed 
als aap en als meisje tijdens de miss verk-
iezing. Je sluit hem in je hart en zou hem zo 
mee naar huis willen nemen. 
Bruisend van energie en de liefde zijn we 
allemaal weer naar huis gegaan. Het was 
een avond vol verrassingen. Zoals Sjoerd 
Kuyper schrijft: ‘Het was zo’n dag om je 
naam op de maan te schrijven.’ Een aan-
rader voor alle leerlingen van het RML, het 
boek en de voorstelling!! 

Cuna-Laura Duin

Op vrijdag 13 maart gaat de Geschiedenis 
sectie weer met V5 naar Ieper in België om 
daar te aanschouwen wat de Eerste Wereld 
oorlog in het Vlaamse en Noordfranse land 
heeft aangericht en hoe de bevolking daar-
onder heeft geleden. Ter voorbereiding op 
deze reis organiseert de cineMA in 
samenwerking met de secties MVT een 3-tal 
filmmiddagen omtrent dit thema.

Het voorlopige programma is aldus:

Woensdag 4 maart om 16.00 in de aula:
Das weisse Band, een historische thriller van 
Michael Haneke, bekroond met een Gouden 
Palm in Cannes in 2009.

Woensdag 18 maart om 16.00 in de aula:
La Chambre des officiers, uit 2001 naar de 
roman van Marc Dugain. 

Woensdag 25 maart om 16.00 in de aula:
Birdsong, naar het boek van Sebastian 
Faulks. 

Bedenk dat dit films zijn die je niet snel in de 
bioscoop gaat zien, maar als je ze gezien 
hebt ga je ze NOOIT meer vergeten. Ik 
raad V5 leerlingen aan naar alle 3 de films 
te gaan al was het maar om je voor te berei-
den op V6. Je mag je ouders meenemen, 
maar beter neem je je zakdoeken mee. 

Zit je niet in V5 maar wil je wel deze films zien? 
Kom gerust. Deze films mogen zelfs voor CKV1 
gelden zolang je maar een verslag maakt. Voor 
onderbouwleerlingen is het misschien iets te 
heftig, maar .... het mag wel.



Heb je in het verleden meegedaan aan een 
cursus geoorganiseerd door de Montessori 
Academie en heb je nooit zo’n mooi deelcer-
tificaat gekregen? Meld je dan aan op ma@
rml.nl. Je krijgt dan alsnog het deelcertificaat. 
Zoals je weet kun je met je deelcertificaten bij 
je diplomauitreiking het officiële Montessori 
Academie certificaat krijgen waarop al je ac-
tiviteiten staan vermeld. Zo maak je een heel 
goede indruk niet alleen op je vervolgopleid-
ing, maar ook op je toekomstige werkgever.

Kijk nog eens goed naar het aanbod en geef 
je op voor een korte cursus, een clinic, de 
leesclub, een avondcollege of een lezing. In 
dit nummer van de MAM vind je alle moge-  
lijkheden nogmaals op een rijtje. 

Als er niets voor je tussen zit, laat ons dan 
weten waarin je geinteresseerd bent en wel-
licht kunnen we dat organiseren. Zo hebben 
we nog geen MA voetbalclub, om maar iets 
te noemen.
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DeelcertiWcaat

expressief-creatief

onderzoekend - grensverleggend

analytisch - eloquent - sportief

kritisch - samenwerkend - erudiet

out of the box - ondernemend

Scholengemeenschap voor
Gymnasium Atheneum Havo

www.rml.nl
info@rml.nl

Schimmelpenninckstraat 17
3039 KS Rotterdam

tel 010 465 40 22

M A  A C T I V I T E I T E N
Kunst en 
Cultuur

Musical

Vleugelavond
Culturele avond

Eenakter
Schoolorkest
Kunstklas

Theaterklas
Leerlingbe-
geleiding/
organisatie

Begeleiding Asten

Tutor
Supertutor
Leerling mentor brugklas
Lid van de Bond
Lid van de Senaat
Lid van de MR
Lid Jaarboekcommissie
Technisch Team
Redactie MK

Koldergalacommissie
Weten-
schap/Talen

Deelname MEP

Laptopp
(Leiden Advanced Pre-universi-
ty Programma for Top students)
Pre-University

Canterbury
Hulp Taaldorp Engels

Human 
Interest

Deelname reis Sri Lanka Sup-
port
De maatschappelijke stage

Sportcursus-
sen

Clinics van verschillende spor-
ten

Taalcursus-
sen

Cursus Cambridge English 
Certificate
Cursus Spaans
Cursus Italiaans

Science Wetenschaps- en techniekklas
TU-Junior



Robocup

Wisselend 
aanbod

Filosofie

Pimp RML + je kamer
Fotografie

Pasteltekenen
Gitaar
Renaissance muziek

Cursus breien

Cursus patroontekenen

Lezingen Deelname aan door MA 
georganiseerde lezingen

Maatschap-
pelijke stage 
buiten school

Onbetaalde stage bij bedrijf

ICT Cursus InDesign
Cursus Illustrator
Cursus Photoshop
Cursus Wordpress (websites)

Alle competenties van deze cursussen 
en activiteiten zijn beschreven en zijn te 
vinden op de website van de Montessori 
Academie: www.montessoriacademie.nl.

Niet alle cursussen worden ieder jaar 
aangeboden. Er is ieder jaar een wisse-
lend aanbod van korte cursussen. Houd 
daarom de website in de gaten, zodat je 
nooit naast het net vist. 

Zorg in ieder geval dat je aan het eind 
van je RML carriere genoeg deelcertifi-
caten hebt gespaard om een heus Mon-
tessori Academie Certificaat bij je diplo-
ma te mogen ontvangen.

Vraag je mentor naar de mogelijk-
heden en vergeet ook niet om iedere 2 
maanden de MAM te lezen. Sinds kort 
zijn alle MAMs beschikbaar op de web-
site.

R O E I C L I N I C

Zaterdag 17 januari is Charles de Mon-
chy 3e geworden op het NK indoor-
roeien. Een zeer knappe prestatie na 
2 maanden trainen. Julian Hegge werd 
21ste. De 70 beste van Nederland 
deden mee. Charles de Monchy en Ju-
lian Hegge zijn direct opgenomen in de 
wedstrijdgroep van De Maas.
Wij kunnen concluderen dat de roeiclinic 
van de Montessori Academie echt een 
succes is geweest. Er is in ieder geval 
weer een talent ontdekt.

Binnenkort gaat er weer een roeicli- 
nic van start. Zorg dat je meedoet en 
maak er een succes van zodat Julian en 
Charles een beetje concurrentie krijgen.
Houd de nieuwsitems van de website in 
de gaten voor de data.

Veel plezier!


