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Heeft u alles goed ingevuld? Stuur dan uw oplossing voor 1 jan. 2016 naar wgm@
rml.nl en vermeld daarbij de naam van de achtergrondafbeelding en de naam van de 
kunstenaar die het heeft geschilderd. De winnaar krijgt een mooie prijs.



Tijdens de Tweede-Faseweek, spraken oud-leer-
lingen van het RML namens de stichting Wij 
Montessorianen over hun beroepskeuze. 
Derdeklassers werden tijdens deze week aan 
het denken te zetten over hun toekomst. Over 
niet al te lange tijd zullen zij immers hun profiel 
moeten kiezen en daarmee een eerste stap zet-
ten naar een vervolgopleiding en een carrière.
En natuurlijk lieten zij de leerlingen terloops 
weten dat vroeger alles hier op school heel 
anders was. En dat er tegelijkertijd niets is ver-
anderd, ……..
 
Dank aan:
Bart van den Bergh, (accountant),
Ernst Kasanmoentalib (architect),
Charlotte van Baarlen ( universitaire pabo en 
pedagogische wetenschappen),
Vincent van Wingerden (econoom/ statisticus) 
en
John Tak (tekstschrijver/ nasynchronisatie film)

Wilt u meer weten over de allumni vereniging 
van het Montessori Lyceum Rotterdam, ga dan 
naar hun website: www.wijmontessorianen.nl 
of bezoek hun facebookpagina.

Bent u geen alumnus maar heeft u wel een 
interessant beroep waarover u jonge mensen 
wilt vertellen, meld u zich dan aan bij Etienne 
Weeda: wda@rml.nl.

WIJ MONTESSORIANEN



NIEUW VAST AANBOD

Iedereen weet hoe belangrijk het is om je kennis 
te kunnen presenteren aan een publiek dat een 
en al oor is. Docenten doen het iedere dag en 
zijn eraan gewend dat alle ogen op hen zijn ger-
icht. Bij een onderwijstype dat voorbereidt op 
Hogeschool en Universiteit hoort uiteraard een 
cursus Presenteren. In de maak is een korte cur-
sus  die 2 keer per jaar gegeven gaat worden.
Aan de orde komen zaken als:
- tijd management;
- structuur van de presentatie;

- verzorgen en ordenen 
  van slides (PowerPoint
  of Prezi);
- andere vormen van pres-
  entatie software;
- non-verbale communi-
  catie.

We willen in het voorjaar van start met deze 
cursus dus houdt de website in de gaten voor de 
juiste data.

Cursus  PRESENTEREN

K o r t e  c u r s u s  S P A A N S

Uit de leerlingenquete is gebleken dat de taalcur-
sussen erg populair zijn. De Montessori Acad-
emie wil dus een belangrijke taal als Spaans 
vol de aandacht geven. Het wordt geen cursus 
die een jaar lang duurt, maar wel een waarbij 
je als leerling (of ouder, of docent) wel inten-
sief  aan de slag in 10 lessen van anderhalf 
klokuur.  In die 15 uur houd je je bezig met die 
vaardigheden die in korte tijd het meeste oplev-
eren; communicatieve vaardigheden gekoppeld 
aan een basisgrammatica. Deze cursus wordt 
gegeven op A1 niveau en aan het einde zal er 
een toets gegeven worden die het niveau bep-
aaldt van 2 vaardigheden: spreken en lezen. 
Bij een voldoende resultaat wordt een MA 
deelcertificaat uitgereikt waarop het gehaalde 
niveau wordt vermeld. Vanaf eind maart gaan 
we werven voor deze cursus dus houd je email 
in de gaten en check de website regelmatig.
Let op! Aan deze cursus zijn kosten verbonden.



Wanneer: dinsdagmiddag 8 maart en 
dinsdagmiddag 22 maart 2016.
Voor wie: 20-25 leerlingen in de bovenbouw. 

Aanmelden bij mevrouw Van Kleef. Let op: vorig 
jaar was de cursus zeer snel volgeboekt! 
kosten: €25 p.p.
 

Direct na de mei-vakantie gaan we van 
start met de korte cursus Italiaans op 
woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00. 
Deze beginnerscursus start op A1 niveau 
en duurt 6 weken en in deze 9 klokuren 

worden de beginselen van de uitspraak geoefend 
alsmede eenvoudige grammaticale structuren.

Het materiaal komt in de vorm van een e-boek dat 
gratis ter beschikking van de leerlingen zal worden 
gesteld. De cursus begint op woensdag 18 mei en 
eindigt op woensdag 29 juni, waarna alle cursisten 
klaar zijn voor een pittige discussie in het Italiaans met 
de ijscoman op het strand. Uiteraard  wordt er een 
deelcertificaat uitgedeeld aan het einde van de cursus.
Let op! Aan deze cursus zijn kosten verbonden.

 S C H R I J F W O R K S H O P
Vorig schooljaar gaf schrijfster Sanneke van 
Hassel een workshop ‘korte verhalen’ aan leer-
lingen uit de bovenbouw. Omdat de workshop 
een groot succes was, hebben we Sanneke ge
vraagd opnieuw leerlingen uit de bovenbouw te 
begeleiden bij het schrijven van korte verhalen. 

Sanneke van Hassel (1971) is oud-leerling van het 
RML. Ze deed eindexamen in 1989 en studeerde 
daarna Theaterwetenschap en Cultuurgeschiede
nis 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. In 2014 verscheen Hier 
blijf ik. Deze verhalenbundel bestaat uit 45 
korte verhalen geïnspireerd door 45 foto’s van 
de jaarlijkse expositie De Kracht van Rotterdam. 

Een paar maanden geleden verscheen haar verha-
lenbundel De ochtenden.
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.
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       S p o r t  u p d a t e

Een leerling en een oud-leerling van het RML zijn 
Nederlands kampioen indoor roeien geworden! 
We herkennen hier Marieke Keyser, oud-leerling en 
nu wereldkampioen skiff bij de junioren, die haar 
naam eer aan deed en ook het NK indoorroeien 
nog eens won.

We herinneren ons nog de mooie foto van Charles 
de Monchy die vorig jaar al prima resultaten neer-
zette na de roeiclinic van de Montessori Academie. 
Dit jaar is hij zelfs Nederlands kampioen geworden 
bij de indoor roeikampioenschappen!

Inmiddels is Charles een gewaardeerd lid van roei 
vereniging De Maas, maar voordat hij hier op school 
door de roeiclinic in aanraking kwam met deze tak 
van sport had hij, bij wijze van spreken, nog nooit 
gehoord van societeit De Maas. 

Het is dus duidelijk dat wij zeer binnenkort weer een 
roeiclinic gaan organiseren en hopen dat veel jon-
geren net zo enthousiast worden als Charles. Jam 
mer is wel dat lid worden van societeit De Maas 
nogal wat kosten met zich meebrengt, maar dat zal 
wel liggen aan het feit dat het zo’n academische 
sport is....

          M E P
In het voorjaar vindt de jaarlijkse regionale ronde 
van het Model European Parliament (MEP) plaats.  
Het Model European Parliament is een organisatie, 
die Europese jeugd een mening wil laten vormen 
over Europese kwesties. Dit gebeurt door middel 
van een simulatie van het Europees Parlement voor 
Europese scholieren. Omdat er maximaal vijftien 
leerlingen  uit de bovenbouw van het vwo kunnen 
deelnemen en het er op dit moment  naar uitziet dat 
er meer leerlingen belangstelling hebben, vindt er 
waarschijnlijk een voorronde plaats. 

Op  maandag 25 januari is er tijdens de  KWT bij 
de grote tafel op de eerste verdieping een infor-
matiebijeenkomst. Leerlingen die wel graag willen 
meedoen aan het MEP,  maar niet in de gelegenheid 
zijn om deze bijeenkomst bij te wonen, kunnen in-
formatie opvragen  bij mevrouw Van Kleef.

De selectie voor MEP Berlijn / Boedapest: 10 delegatieleden + 
voorzitter zijn onlangs afgereisd naar Berlijn.



ARTSDAG
Het was een fantastische dag voor de 2e 
klas leerlingen, georganiseerd in samenw-
erking met het RO theater, het MAAS theat-
er en de kunstdocenten van het RML. Er is 
al vanalles over gepubliceerd, dus woor-
den zijn niet meer nodig. Kijk gewoon naar 
de foto’s en zie hoe geweldig het is ge 
weest voor zowel organisatoren als leerlingen.

 

De hele productie is in één dag gemaakt, geba-
seerd op het kinderboek Dissus van Simon van 
der Geest, die de proloog kwam voorlezen.


