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kerstpuzzel 2 0 1 6
Na 3 jaar veel te simpele krypto’s nu een
pittige puzzel. Geen namen van docenten,
maar dagelijkse praktijken uit het Montessoriaanse schoolbestaan. Neem de zaken niet
te letterlijk en vooral met een korrel zout.
Het is niet de bedoeling de mensen beledigd
achter te laten, dus vat het “gezeur” vooral
heel licht op. Je kunt de puzzel, als je ‘m
hebt opgelost, sturen aan wgm@rml.nl. Zoals
te doen gebruikelijk krijgt de eerste die de
puzzel foutloos heeft ingeleverd een mooie
prijs uitgereikt. Doe dus je best! Je kunt de
puzzel ook digitaal doen. Ga naar:
http://www.annemiekwegman.com/Puzzles/rml-kerstpuzzel2016/index.html
en als het systeem zegt dat je hebt gewonnen
(You have won!) maak je een print screen en
stuur je dat naar bovenstaand email adres.

de activiteitenkaart
Als je leerling bent van het RML ben je
ook student aan de Montessori Academie.
Iedere leerling besteedt minstens 40 uur in
zijn school carrière aan de activiteiten die
de MA organiseert. Op de MA site kun
je een formulier downloaden waar je je
activiteiten in kunt bijhouden.
http://www.montessoriacademie.nl/ma-activiteitenformulier/ma-formulier-2/

Lever dit formulier bij je mentor in. Je
mentor vult de activiteiten uit bovenstaand
overzicht in Magister in onder het kopje
‘vrije informatie’. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het vullen van dit MA-dossier,
dus zorg dat alles wat je hebt gedaan en
in de toekomst doet ook goed vermeld
wordt in Magister. Alleen zo komt het
uiteindelijk goed op je MA-certificaat dat
je krijgt bij de diploma-uitreiking.

Het is belangrijk om een bewijs aan de
mentor te overhandigen waaruit blijkt dat
je de activiteit gevolgd hebt. Het deelcertificaat is daar een goed voorbeeld van.
Heb je vrijwilligerswerk buiten school
gedaan, dan is het belangrijk dat je daar
op papier een kleine beschrijving geeft
wat je precies en hoe lang gedaan hebt,
met wat foto’s en een bevestiging van de
verenging of instelling waar je dat gedaan
hebt. Op de website van de MA vind je
daar een voorbeeld van. Als je mentor
twijfelt, kun je altijd een van de MA-coördinatoren vragen waar je verslag aan
moet voldoen.
De coördinatoren van de MA zijn: mevrouw Makovitz, meneer Weeda, mevrouw Wegman.

opleiding redactie MAM
Over een aantal jaren moet de huidige redacteur van de MAM vervangen worden. Het
idee is dat deze overname geheel volgens
Montessoriaanse traditie door leerlingen
wordt gedaan.
Het werk bestaat niet alleen uit het vormgeven en uitbrengen van de MAM maar ook
uit het beheer van de website (www.montessoriacademie.nl) en uit de PR voor de Montessori Academie, onder begeleiding van een
docent.
Een opleiding van een jaar kost je 40 uur die
je kunt besteden in de academie. De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
-

basiskennis
basiskennis
basiskennis
basiskennis

Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
WordPress

Je opleiding mag je doen in de onderbouw,
maar voor de uiteindelijke hoofdredacteur
zoeken we een bovenbouwleerling.Enige kennis of interesse in bovenstaande programma’s
strekt tot aanbeveling alsmede enige belangstelling in grafisch design.
We zoeken 3 redacteuren en een hoofdredacteur. Meer informatie op de MA site. Belangstellenden kunnen zich daar opgeven:
http://www.montessoriacademie.nl/opleiding-hoofdredactie-mam-en-webmaster-ma-site/
Na een sollicitatieprocedure worden de 4
beste kandidaten gekozen.

opleiding PR TEAM RML
We zoeken een aantal enthousiaste leerlingen
die de PR-club willen bemannen. Deze PR-club
heeft de volgende taken:
• hulp met voorlichtingsavonden op basis
scholen.
• het voorbereiden van de Open Dag
• hulp bij het uitzoeken van PR materiaal
voor de folders.
• het ophangen van de posters
• het maken van video’s voor het
(maand)journaal op de RML site.

We zoeken dus leerlingen met een oog voor
schoonheid en een zeer creatieve geest.
Leerlingen die het PR-team zitten zijn niet
bang om hun handen uit de mouwen te steken
en kunnen zelf initiatieven nemen. Uiteraard
worden de werkzaamheden gehonoreerd met
een deelcertificaat van de Montessori Academie.
Inlichtingen bij mevr. van den Berg:
brg@rml.nl

jaarboekcommissie
We doen een oproep aan examenkandidaten
zich op te geven voor de jaarboekcommissie.
Het is een interessante taak waarbij je leert in
een team een jaarboek te ontwerpen in InDesign waar medeleerlingen en docenten stukjes
ter herinnering in schrijven. Uiteraard worden
je inspanningen beloond met een deelcertificaat van de Montessori Academie.
We vragen examenkandidaten met de volgende vaardigheden:

• ontwerpen
• onderhandelen met uitgever
• interne communicatie naar leerlingen en
docenten
• sponsorgelden zoeken
Geef je op bij meneer Valkenburg
vlk@rml.nl of bij meneer Berkhuysen: brk@rml.nl

musical

Over the rainbow

Er komt
weer een
musical
aan en wel
“Over the
Rainbow”,
gebaseerd
op het bekende verhaal van The Wizard of Oz! Ook al lijken
de voorstellingen van begin april nog ver
weg, de voorbereidingen zijn al in volle
gang. Léon Monné neemt de regie onder
zijn hoede, het orkest is in goede handen
bij Etienne Weeda en Sara Weeda ontfermt zich over de zang. Dit jaar willen we
dat de musical meer dan ooit echt van de
school is. De musical wordt daarom niet
alleen gespeeld en gemaakt door leerlingen, maar ook personeelsleden, bestuursleden en ouders die willen helpen spelen
een rol voor of achter de schermen.
Er is al veel werk verzet. De rollen zijn
verdeeld en er wordt al druk gerepeteerd.
Mensen die zich nog niet opgegeven heb-

ben en toch graag een steentje bij willen
dragen, zijn meer dan welkom! We zijn
nog op zoek naar mensen die al het werk
achter de schermen kunnen verlichten en
naar extra orkestleden. Kun je en wil je
meehelpen maar weet je niet precies hoe?
Meld je zeker aan, want helpen dat kan
op heel veel manieren. Naast orkestleden
zoeken we nog mensen die kunnen helpen met: kostuums, decors, kap en grime,
grafisch design, catering, hosting, podiumtechniek, multimedia en organisatie.
Helpen kun je bijvoorbeeld zo: kookteams
begeleiden en/of zelf meekoken voor de
crew, gasten ontvangen op de voorstel
lingsdagen, shoppen en kostuums naaien,
een middag of avond komen timmeren,
opbouwen, filmen etc. etc. Er zijn vele
manieren te bedenken om betrokken te
zijn en iedere extra hand is welkom. Deel
je expertise, deel je gastvrijheid, deel je
tijd! Ben je nieuwsgierig? Mail naar: tll@
rml.nl
De video geeft een eerste impressie:
https://youtu.be/ZiWci-xzHNI

cursus programmeren
We zijn als een razende op zoek
naar een docent die onze cursus
Programmeren kan geven. Het is
ons niet gelukt om op tijd een docent te vinden die de lessen kon
beginnen in november. Degenen
die zich al hebben opgegeven
voor de cursus vragen we nogmaals om gewoon
rustig te blijven zitten en af te wachten. Intussen
kun je je nog gewoon inschrijven voor de cursus
op de MA site.
http://www.montessoriacademie.nl/cursus-programmeren/
Alle deelnemers krijgen binnenkort een mail met
een update.

ICT nieuws
Het is weliswaar niet de taak
van de MA om ICT te bespreken maar het is wel belangrijk voor zowel leerlingen als
docenten om kennis te nemen
van grote veranderingen.
Begin volgend jaar zijn onze huidige
computers afgeschreven en krijgen we
geen service meer op deze machines.
De ICT coördinatoren Robbin van Eijsden
en Annemiek Wegman zijn, ondersteund
door Jacco Sloover en de Helpdesk, op
onderzoek naar een vervanger van onze
computers, die niet alleen een betere
capaciteit moet leveren, maar tevens aan
alle voorwaarden van modern computergebruik moet voldoen. Het ziet ernaar
uit dat we in de toekomst allemaal mobiel
zijn en met een desktop of tablet gaan
inloggen op een station dat verbonden is
met een beamer en/of geluidsversterker.
Ook voor leerlingen gaat er het een en
ander veranderen maar dat pas in een
later stadium.

streven. Als het over gebruikersvriendelijkheid gaat zoeken we niet persé naar
de goedkoopste oplossing, maar wel naar
de beste.
Iets anders zijn de problemen van de
vooruitgang die te voorzien zijn en waar
we op tijd een toepassing voor moeten
vinden. Om een voorbeeld te noemen:
nieuwe computers, laptops en tablets hebben geen cd/dvd speler meer. Langzaam
wordt iedereen gedwongen om zonder
cd/dvd drive te gaan werken. Die stap
gaan we ook wel weer overleven als we
op tijd de problemen in kaart brengen en
voor de oplossing ervan zorgen. Er zullen ook wel weer problemen komen met
toetsenboorden en bijzondere tekens en
dergelijke, maar niets dat niet opgelost
kan worden.
Zijn er specifieke zaken die je angst inboezemen als we overgaan op een nieuwe laptop of tablet, laat dat dan even
weten aan de ICT coördinatoren. Zij
komen bij je langs, bespreken het probleem en zoeken vervolgens naar een
passende oplossing. Mail naar:
esd@rml.nl of wgm@rml.nl.
DOEN!

ITC coördinator schrijft met “pen” op een tablet
en beheert zo Magister en de rest.

Juist door die mobiliteit zoeken we naar
een laptop of tablet (of combinatie daarvan) die licht is qua gewicht, makkelijk
mee te nemen, gebruikersvriendelijk en
natuurlijk supersnel. Het is niet makkelijk
om een apparaat te kiezen waar iedereen tevreden over is, maar dat is wel het

ITC coördinatoren met oude desktop, laptop en
tablet. Alles wordt uitgeprobeerd en getest.

l i te rair c afe
Onze oud-docent Arie van Ede ging
een aantal jaren geleden met pensioen, maar daarmee hield zijn kennis natuurlijk niet op. Hij had nu tijd om zich
eens extra te verdiepen in de geschiedenis, het vak dat hij had gestudeerd
en waarin hij maar liefst 40 jaar heeft
lesgegeven op het RML. Wij kennen
Arie als de grote kenner van de Eerste
Wereldoorlog; hele generaties leerlingen
heeft hij gedoceerd over de verschrikkingen van die oorlog.
Het is dus nogal verrassend dat Arie op
dinsdagmiddag 7 februari bij ons in
het literair cafe, zijn boek komt presenteren en een lezing zal houden over de
late MIDDELEEUWEN! We vinden dat
ontzettend fijn want we zijn in de bovenbouw net bezig met deze interessante
tijd, zowel bij Geschiedenis als bij Engels, Duits en Frans. Leerlingen, ouders,
docenten en oud-docenten zijn van harte
welkom op

7 februari van 16.00 - 16.45 in de
Mediatheek.
Uteraard geldt voor leerlingen dat zij dit
uur mogen bijschrijven op hun Montessori
Academie formulier.
Wel handig als je je van te voren even
opgeeft op de site dan weten wij hoeveel
kopjes thee we moeten schenken.
Vergeet niet de samenvatting te lezen hiernaast onder de coverfoto. Het boek is in het
literair café te koop.
Ga naar de site:
http://www.montessoriacademie.nl/lezing-inhet-literair-cafe/

De meest hardnekkige voorstelling van de Middeleeuwen is nog altijd die van een tijd van
eeuwenlange stilstand, van irrationeel godsdienstig besef en van een nauwelijks verhulde
barbarij. Dat beeld is in de afgelopen decennia met soms grote overtuigingskracht ter discussie gesteld, met als voornaamste argument dat de Middeleeuwen in wezen moderner waren
dan ze worden afgeschilderd. Ook in dit boek zal dat herhaaldelijk aan de orde komen, maar
daarnaast wil het laten zien dat er een aantal historische constanten werkzaam zijn waardoor de huidige tijd tegelijkertijd in sommige opzichten veel middeleeuwser is dan we graag
denken. Om die overeenkomsten te belichten, wordt vooral gekeken naar wat het denken
en handelen van mensen bepaalde in de Late Middeleeuwen, de periode tussen 1250 en
1500, toen het weefsel van de samenleving aangetast leek te worden door grote maatschappelijke veranderingen.
Middeleeuwers wisten weinig over de wereld die hen omringde en dat joeg hen angst aan.
Hun onvermogen om plausibele verklaringen te vinden voor tegenslagen die hen troffen,
wakkerde telkens opnieuw de huiver aan voor een alomtegenwoordig kwaad. De moderne
mens beschikt over vrijwel ongelimiteerde informatie, maar is daarom echter niet minder
angstig. Integendeel. De veranderingen in de westerse wereld hebben in de afgelopen jaren
tot grote verwarring geleid. Onzekerheid over de toekomst doet zich op vele terreinen gelden en net als in de Late Middeleeuwen zijn daarin drie lagen te onderscheiden: die van een
grimmige machteloosheid tegenover dreigingen van buitenaf, die van een verlies aan vertrouwen in bestaande structuren en die van een aanhoudende twijfel over de eigen tekortkomingen.
Dit boek probeert die overeenkomsten te traceren door een aantal hoofdlijnen te schetsen
die kenmerkend zijn geweest voor de veranderingen in de Late Middeleeuwen. Daarvoor is
vooral gebruik gemaakt van secundair bronnenmateriaal, maar de beste leidraad in dit onderzoek is de observatie van de Britse historicus Antony Black geweest dat ‘het middeleeuwse denken hoe dan ook alleen maar begrepen kan worden als we er iets algemeen menselijks in herkennen, iets dat niet geheel vreemd is aan onszelf’.

T ut or aat
Sinds een paar weken zijn de tutoren bij
ons op school weer hard aan de slag. Er
zijn nu ongeveer 40 tutoren bezig met
het begeleiden van onderbouwleerlingen
voor allerlei verschillende vakken. In de
loop van het jaar komen er steeds meer
tutoren bij. Tijdens de KWT werken de
tutoren en hun leerlingen in de aula of in
lokaal 407. Bij het tutoraat snijdt het mes
aan twee kanten; de onderbouwleerlingen
die begeleiding krijgen leren om te gaan
met de vakken die zij moeilijk vinden en
worden geholpen met de stof die zij als
struikelblok ervaren, de tutor leert uitleg
geven op verschillende manieren en krijgt hierdoor soms zelfs het vak ook beter
onder de knie. Bovendien ontvangt de
tutor een certificaat waarop staat hoeveel uren begeleiding er zijn gegeven. Dit
certificaat is tegenwoordig een belangrijk
hulpmiddel om toegelaten te worden tot
vervolgopleidingen. Het geeft aan dat je
als leerling iets belangrijks gedaan hebt
op het gebied van leerlingbegeleiding
binnen onze school. Gedurende het hele

jaar kan je je nog opgeven om tutor te
worden. Tutoren blijven altijd nodig voor
de verschillende vakken!
Ga naar de site om je aan te melden:
http://www.montessoriacademie.nl/tutoren-gezocht-2/

LEZ I N G VL UCHT E L I N G

Hoi leerlingen,
Stel je eens voor: je bent een leerling
aan het RML en je zit nog in de bloei
van je leven. Door politieke instabiliteit
moet je plotseling alles achterlaten. Het
is te gevaarlijk om nog naar school te
gaan en je ouders kiezen er voor over
om te ontsnappen aan dit gevaar. Je
vriendjes en vriendinnetjes hebben hier
geen geld voor, zij blijven achter.
Wereldwijd zijn er miljoenen mensen
die deze beslissing hebben moeten
nemen en hun land zijn ontvlucht. Velen van hen komen uit politiek instabiele
landen als Syrië, Eritrea, Afghanistan
en Irak.
Hoe is het voor een buitenstaander om
jezelf aan te moeten passen aan een
nieuwe cultuur met andere normen en
waarden. Een nieuwe taal leren is niet
makkelijk als je nooit met Nederlanders
in contact komt.
Daarom willen wij, Renee de Laat en
Jara Lisapaly, jullie de mogeljkheid
geven om jullie grenzen te verleggen

en mensen te ontmoeten die een heel
ander levenspad bewandeld hebben.
Adel AlBaghdadi zal een presentatie
geven over de keuzes die hij heeft
moeten maken tijdens zijn vlucht.
Hi my name is Adel Albaghdadi, I am
26 years old and I come from Syria.
In Syria I was a law student. When I
arrived in The Netherlands I decided
that I wanted to help other people. So I
started the WE organization, which has
a mission to develop project to fight
xenophobia out from our society.
Adel zal een lezing komen houden
in het RML op 31 januari (voorlopige
datum) tijdens de KWT in de aula.
Reserveer deze KWT vast als je het inte
ressant vindt om naar hem te luisteren.
Houd de website in de gaten voor de
definitieve datum.

De foto is genomen tijdens een lezing op de Melanchton
Christelijke Scholengemeenschap.

