Montessori Academie

ontdekken door doen

• Leren in de breedste zin van het woord: leuke, interessante en leerzame
•
•

MONTESSORI
ACADEMIE
•
•
•

activiteiten waaruit jij zelf kiest en terwijl je bezig bent, leer je allerlei vaardigheden die je nu en in de toekomst goed kunt gebruiken.
Zoals: grotere projecten opzetten, creatieve oplossingen bedenken voor
vraagstukken, presenteren, leidinggeven, standpunten verdedigen, samenwerken en organiseren.
A
 lle activiteiten die je onderneemt en vaardigheden die je ontwikkelt in de
Montessori Academie, komen op je MA-certificaat. Dit is een waardevol
document dat je krijgt naast je diploma. Dit document kan je toevoegen aan
jouw curriculum vitae. Steeds meer vervolgopleidingen hechten waarde aan
deze brede ontwikkeling.
W
 e verwachten dat je tijdens je middelbare schooltijd op het Montessori
Lyceum minimaal 20 uren in de onderbouw en 20 uren in de bovenbouw
besteedt aan activiteiten die binnen de Montessori Academie vallen.
V
 ast aanbod op diverse terreinen: science, kunst en cultuur, sport en
bewegen, intellectuele uitdaging, human interest en deelname aan een
van de leerlingenteams in de school.
Naast het vaste aanbod: workshops en korte cursussen die ieder jaar variëren en waarbij we kunnen inspelen op jouw wensen!

Science

Speciaal voor klas 1: wetenschaps- en techniekklas en technisch team. Maar .bij voldoende
animo kunnen ook workshops als leren programmeren en digitaal ontwerpen georganiseerd
worden.

Kunst en cultuur

Speciaal voor klas 1: theaterklas en de leesclub. En voor de hogere leerjaren: musical, eenakter,
Kunstklas (in samenwerking met kunstacademie Willem de Kooning). Deelname aan literatuurproject de jonge jury en lezingen of films.

Sport en bewegen

Landelijk hockeytoernooi en sportclinics, zoals bijvoorbeeld roeien, voetbalwedstrijden, kickboksen of zelfverdediging.

Intellectuele uitdaging

Samenwerkingsprogramma’s met verschillende universiteiten PRE University , Lapp-top van de
universiteit Leiden, TU-Junior (TU Delft)
Maar ook cursussen als Cambridge Engels en deelname aan landelijke debatwedstrijd Model
European Parliament

Human interest

Maatschappelijke stage: bijvoorbeeld vrijwilligerswerk op je sportvereniging of helpen in een
buurthuis of bejaardentehuis of deelnemen aan het projectteam Sri Lanka Support waarin je
geld inzamelt voor het goede doel van school om kinderen in Sri Lanka leer-en sportmiddelen
te geven en de kans krijgt om ook ter plekke te helpen door les te geven aan de kinderen daar.

Leerlingenteams

Bond (schoolfeesten en sportdagen organiseren), Senaat (leerlingenraad), Technisch Team (licht,
geluid en apparatuur bij schoolfeesten en presentaties in de school), Cultureel Team (organiseren culturele avonden), MK (redactie schoolkrant en schooljournaal), koldergala commissie
(organiseren afsluiting examenjaar), jaarboekcommissie (redactie van het jaarboek van de
examenklassen), gidsen op open dag en bij voorlichtingen aan leerlingen uit groep 7 en 8 (soort
PRteam), tutoren (helpen leerlingen met een vak) leerlingmentoren (hulpmentor in de brugklas)

Workshops en cursussen

Ontdekken-door-doen

Hierbij kun je denken aan: korte cursus Spaans of Italiaans, gitaar- of djembe spelen, fotografie,
programmeren, filosofie of pimp@RML (meedenken over inrichting van de school).

zelfstandig ondernemend creatief sociaal ambitieus

Theaterklas
voor klas 1 en 2

Wetenschaps- en techniekklas
voor klas 1 en 2

Houd je van alles wat met het theater te maken heeft? Wil je
graag toneelspelen en vind je dansen en zingen ook leuk?
Schrijf je dan in voor de theaterklas.

Onderzoeken, experimenteren, bouwen… De natuur met alle
verschijnselen hebben jouw bijzondere belangstelling.
Daarom is de wetenschaps- en techniekklas echt iets voor jou!
Op excursie

Professioneel
25 dinsdagen na school ga je onder leiding van professionals aan de gang. In de
Theaterklas ga je vooral toneelspelen, maar je zult zeker ook zingen en dansen.
Je leert onder andere hoe je op verschillende manieren kunt acteren, hoe je je stem en
je lichaam goed gebruikt, hoe je communiceert met je publiek en je inleeft in een rol.
Je bent ook bezig met creatief denken, presenteren en samenwerken.

Theaterpresentatie
Met je Theaterklas werk je hard aan een theaterpresentatie die aan het einde van
het jaar plaatsvindt. Mét publiek natuurlijk.
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Op www.rml.nl/academie vind je alle informatie

Montessori
Op onze school zijn we altijd veel bezig met toneel en muziek. Dit past ook helemaal
bij de opvattingen over Montessori-onderwijs. Het leuke is dat jij je met je Theaterklaservaring op school in de picture speelt. Veel kans dat jij over een paar jaar een grote rol
speelt in onze musical of de eenakters.

Meld je aan voor de Theaterklas via www.rml.nl/academie.

Tijd: dinsdag 14.45 – 16.15 uur van
oktober tot mei (25 lessen)
Deelnemers: minimaal 12
Kosten Theaterklas: € 295,- per jaar

Je gaat eerst naar het Science Center in Delft, waar je je stort in de wereld van
wetenschap en technologie. Later in het jaar gaan we naar NEMO in Amsterdam.

Weerkunde, Robocup, proefjes rondom voeding
Wat voor weer wordt het vandaag? Voor het antwoord heb jij binnenkort geen weerbericht meer nodig. Je bouwt in de WT-klas je eigen weerstation waarmee je zelf de
temperatuur en luchtdruk kunt meten. Je doet ook mee aan de Robocup-wedstrijd, met je
eigen robot. Zes weken lang ontwerpen, bouwen en programmeren met technisch constructiemateriaal. Een ander project in de WT-klas gaat over voeding. Wat zit in er voedsel
en wat doet je lichaam ermee? Hoe maak je drop? Wat gebeurt er als je bepaalde stoﬀen
bij elkaar voegt en verwarmt? En dan is er ook nog de Nationale wetenschapsquiz.

Presentatie
We exposeren alles wat we hebben gemaakt en nodigen je ouders, broers en zussen uit
om te komen bewonderen wat je hebt geleerd. Want je bent er beslist trots op!

Meld je aan voor de Wetenschaps- en techniekklas
via www.rml.nl/academie.
Tijd: dinsdag 14.45 – 16.15 uur,
van oktober tot mei (25 lessen)
Kosten Wetenschaps- en techniekklas:
€ 195,- per jaar
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