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Leer mij  Leer mij  
het zelf  het zelf  
te doen!te doen!



Mavo, havo en  Mavo, havo en  
tweefasen-vwo tweefasen-vwo 

Ben jij ondernemend, houd je van samenwerken 
én van eigen verantwoordelijkheid? Zoek je een 
kleinschalige school met veel ruimte voor groei, 

creativiteit en aandacht voor jou als persoon?  
Dan ben je bij de juiste school! Je leert bij ons om zelf 

je leerroute uit te stippelen, waarmee je jouw ambities 
en dromen waar kunt maken.

Ons onderwijs:  
mavo, havo en tweefasen vwo

Wij verzorgen onderwijs op drie niveaus: mavo (vmbo-tl), havo en (2 fasen-) vwo. Wij 
hebben bewust gekozen voor een tweejarige brugperiode; op deze manier heb je de tijd 
om uit zoeken welk niveau het best bij je past. Je krijgt de eerste twee jaar les op mavo/

havoniveau. Hierbij maak je, met hulp van de docenten, zelf keuzes voor leerstof passend 
bij de mavoleerroute of extra uitdaging richting havo/vwo-leerroute.

Aan het einde van jaar twee, kies je voor mavo of havo. Ga je naar de havo, dan kun je 
kiezen om in jaar 4 en 5 de leerstof voor vwo erbij te doen. Op die wijze kun je dan én je 

havodiploma halen én in zes jaar je vwo-diploma halen.

Leer mij het zelf te doen
Op onze Montessorischool ben je als leerling verantwoordelijk voor je eigen leren. Zo 

ontdek je wat je graag wilt leren en hoe je dit het beste kunt doen. Ook leer je hoe je je 
eigen tijd indeelt en hoe je goede keuzes kunt maken. Natuurlijk doe je dit niet alleen. 

Je werkt samen met medeleerlingen en wij helpen (coachen) jou hierbij. Onze docenten 
stellen jou de juiste vragen om je te helpen de juiste stappen te maken. Wij kunnen door 

onze manier van werken goed rekening houden met de verschillen tussen leerlingen.

Kleinschalige school
Wij zijn een kleinschalige school met bijna 800 leerlingen. Leerlingen en docenten 

kennen elkaar dus goed. Je komt het eerste jaar in een mentorklas die twee jaar bij elkaar 
blijft. Zo leer je elkaar en je mentor goed kennen. Je krijgt op deze wijze een band met 

elkaar en het helpt je om je snel thuis te voelen.

Doe je mee?
Onze school is er voor de leerlingen, daarom worden leerlingen actief betrokken bij

allerlei activiteiten zoals goede doelenacties en schoolfeesten. Maar we betrekken ook 
leerlingen bij onderwijsontwikkeling, peer2peer teaching en sollicitatiegesprekken van 

collega’s. Hiermee maken we samen iedere dag de school een beetje beter.

Een  
andere aanpak

Maria Montessori (1870-1952), onderwijsvernieuwer en 
grondlegger van de Montessori methode. Zij ziet verdieping van 

leren door integratie van hoofd, hart en handen en haar visie wordt 
vaak samen gevat in de zin: Leer me het zelf te doen.

Kees Boeke (1884-1966) onderwijsvernieuwer en oprichter van de 
IVO-vereniging, zoals voormalige IVO-montessori mavo. Hij legde de nadruk 
op zelfwerkzaamheid, eigen initiatief en creativiteit van leerlingen. Zijn ideaal: 
Elk kind te helpen worden wat het is.  

Net als Montessori en Boeke vinden wij deze principes zo belangrijk dat 
deze de basis zijn van ons onderwijs.

Samen-
werken 
met behulp 
van je 
eigen lap-
top.



Ik doe  het graag zelf!

Wij doen het een beetje anders
Zoals je weet, zijn wij een Montessorischool, wat inhoudt dat wij sommige dingen 
een beetje anders doen dan een ‘gewone’ middelbare school. Het diploma waarmee 
je school verlaat, is wel ‘gewoon’, tevens aangevuld met een Montessori Certificaat.

Mentorlessen
Je krijgt bij ons in de onderbouw een mentor die twee jaar jouw mentor blijft. 
Soms zijn er twee mentoren per klas. Je zult twee keer per week een mentorles 
hebben, waarbij wij jou individueel begeleiden, maar ook werken aan bijvoorbeeld 
leren leren en leren plannen. Dit volgens een mentormethode en een schoolagenda 
die je van ons ontvangt. 

Leergebieden 
Tijdens de brugperiode krijg je, naast een aantal gewone vakken, zoals wiskunde en 
Nederlands, les in leergebieden. Dit betekent dat je vakken gecombineerd  
krijgt aangeboden. 
Het leergebied Mens & Maatschappij werkt gezamenlijk aan de vakken 
aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie.
Mens & Natuur omvat biologie, natuur- en scheikunde. Kunst Cultuur & Bewegen 
omvat de vakken sport, beeldend vorming en drama (in deze twee laatste vakken 
kun je zelfs examen doen!) en Internationale Communicatie omvat alle talen. Je 
zult in deze leergebieden geregeld werken aan projecten en praktische opdrachten.

Keuzecursus
Om de leerlingen te helpen hun talenten te ontdekken, bieden wij allerlei 
keuzecursussen aan. Dit doen wij drie maal per week. Er is veel waaruit je zelf mag 
kiezen (ICT, games maken, kickboksen, koken, etc.) en soms helpen wij je kiezen 
(dyslexie, extra wiskunde, etc.).

Bouwstenen
Om iedereen zoveel mogelijk te stimuleren het beste uit zichzelf te halen en aan 
te sluiten bij ieders leerbehoefte, is de leerstof opgeknipt in leerdoelen. Je kunt 
deze leerdoelen volgens routes doorlopen; met meer of minder uitleg, met meer of 
minder uitdaging. Ook helpt het je keuzes te maken in de manier van verwerken. 
Wij noemen dit bouwstenen.

Bring Your Own Device
Als ondersteuning bij het kiezen van je eigen leerroute en ons onderwijs 
aantrekkelijk en uitdagend te maken, zijn wij gestart met Bring Your Own Device 
(BYOD). Wij stimuleren het meenemen van een eigen laptop. Je maakt met de 
bouwstenen veel gebruik van de computer, leerdoelen zijn vaak aangevuld met 
digitale ondersteuning. Wij werken echter ook uit boeken en geregeld zijn
‘de kleppen dicht’!

Wij leren je hoe 
je dat aanpakt!

Volop keuze
Ergens in de komende periode ga jij, samen 
met je ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke 
keuze maken: de keuze voor jouw  
middelbare school!

Kies je voor onze school, dan kies je voor zelfstan-
digheid, betrokkenheid en creativiteit! 
Leer mij het zelf doen, is dan ook niet voor niets ons motto: 
we verwachten van jou dat je verantwoordelijkheid wil en kan 
nemen voor de keuzes die je maakt. Dit doen we met behulp 
van duidelijke kaders en in een sfeer van vertrouwen.
We zien dat de persoonlijke aanpak onze leerlingen goed doet. 
Zo stroomt bij ons een relatief groot aantal leerlingen op naar 
een hoger niveau en zien we onze leerlingen op persoonlijk 
vlak groeien gedurende hun schoolcarrière. 

Spreekt jou dit aan? Hopelijk zie ik je dan binnenkort op 
het Montessori College Arnhem!

Sander Luttje Directeur



Afdelingsleider 
onderbouw

Aandacht voor jou
Je mag bij ons op school zijn wie je bent en wilt worden.  

Goede begeleiding en coaching van jou als (nieuwe) leerling 
vinden wij erg belangrijk. Wij begeleiden je zoveel mogelijk 

individueel als ook in groepsverband. We ondersteunen op gebied 
van leren en plannen, maar zeker ook op sociaal-emotioneel gebied; 

hoe houd je je staande in een groep en op een nieuwe school en hoe 
zorgen we samen dat het prettig voelt? We besteden veel aandacht  aan 

het versterken van het groepsgevoel in de klas. Dit alles zorgt ervoor 
dat je goed kunt leren en ontwikkelen. De mentoren spelen daar een 
belangrijke rol in. Ouder(s)/verzorger(s) worden betrokken door middel 
van driehoekgesprekken met leerling, ouder/verzorger en mentor.
Wij gebruiken in de onderbouw een mentormethode en een agenda die je 
van school krijgt om dit alles te ondersteunen. 
Zoals je leest, werken wij graag voor jou en wij verwachten dat jij dat ook 
voor jezelf en school wilt doen. We nodigen je vaak uit om mee te denken 
aan het iedere keer een beetje beter maken van onze school. Samen 
kunnen we dit waar maken.

Ik zie je graag bij ons op school!
Esther Lucassen

Minde en Robin, leerjaar 1

Minde: ”Het is een leuke, gezellige school die 
best groot is vergeleken met mijn basisschool. 
Ik heb nog niet gezien dat iemand gepest wordt. 

Het is fijn dat je de docenten bij de voornaam mag 
noemen, zo voel je je niet zo gedwongen om  

U te zeggen.”

Robin: ”En het klinkt minder streng. Het is fijn dat de 
lessen langer duren, 70 min, zo heb je meer werktijd in de 

les en hoef je thuis minder huiswerk te maken.”

Minde: ”We doen alles op mavo en havo niveau. Je ziet dan aan je 
cijfers wat het beste bij je past.”

Robin: ”Als je een minder goed cijfer haalt, krijg je de kans je cijfer 
weer op te halen. Docenten helpen je door uit te leggen hoe je het beter 
kunt leren, het is anders dan op de basisschool. “

Minde: ”Het is fijn dat je geen toetsen tussendoor krijgt, maar alleen in 
de toetsweek. Zo heb je meer tijd om te leren.”

Ons onderwijs is gebaseerd op de ideeën 
van Maria Montessori en Kees Boeke, 
die wij natuurlijk hebben vertaald naar 
modern onderwijs voor mavo, havo en 
tweefasen-vwo. 

Samen, groei, lef en structuur
Net als Maria Montessori en Kees Boeke, vinden wij dat iedere leerling de 
ruimte moet krijgen om tot bloei te komen; om zichzelf te leren kennen, 
om krachtig persoonlijk leiderschap te ontwikkelen en in staat te zijn tot 
duurzaam leren en ondernemen.
Wij willen je helpen ontwikkelen tot het worden van een zelfstandige, 
kritische burger. Daarbij zijn voor ons de waarden samen, groei, lef en 
structuur heel belangrijk.

Hoofd, hart en handen 
Maria Montessori heeft destijds alleen een methode voor basisscholen 

ontwikkeld, de methode voor voortgezet onderwijsscholen is later 
tot stand gekomen. Er zijn zes Montessorikarakteristieken voor 

voortgezet onderwijs opgesteld. Een ervan is het werken met 
hoofd, hart en handen. Je leert niet alleen met je hoofd, 

maar ook met je hart en je handen. Die betrekken we in 
onze de leergebieden, keuzecursussen en vakken.

Hoofd Hier zit het gedeelte vergaren 
van kennis, de theoretische leerstof die 
wordt vertaald naar ideeën, projecten en 

opdrachten.

Hart Werken vanuit jouw drijfveren, 
passie en talenten. Hoe meer je deze kunt 
ontdekken en ervaren, hoe beter je tot groei 

en ontwikkeling kunt komen.

Handen De handen staan voor acties en doen.  
Je creativiteit inzetten en ontwikkelen is net zo belangrijk 

als het verstandelijke leren. 

Als je kijkt naar de trends in onderwijsland; uitgaan van de leerling, ruimte 
voor het ontwikkelen van talent en zelfsturend leren, dan kun je best zeggen 
dat Maria Montessori’s ideeën een vaste plek hebben gekregen. Ideeën waar 
wij als Montessori College Arnhem al jaren als een blok voor staan!



Wiebe en 
Ilan,  
leerjaar 1

Ilan: ”Doordat je 
zelf mag kiezen welke 

keuzecursus je wilt volgen, 
is de dag leuker. Je hoeft niet 

alleen lessen te volgen volgens 
het rooster, maar ook je die van je 

eigen keuze. Dat is prettig.”

Wiebe: ”Het gebouw leer je snel kennen. Als je iets niet 
snapt, hoef je het niet alleen te doen. Je mag samenwerken 
de docenten helpen je. Je hebt op school ook een mentor 
die je helpt en waar je terecht kunt met alle vragen.”

Kom gewoon kijken!
Als je onze school wilt zien en ervaren én wil je tevens 
kijken of alles is zoals wij vertellen, kom dan langs op onze 
open dag of doe mee met de minilessen.  
Je kunt collega’s en leerlingen alle vragen stellen en 
antwoord krijgen op dat wat je nog wilt weten.
Je bent van harte welkom!

Bereikbaarheid

De meeste leerlingen komen bij ons op de fiets 
naar school. Maar ook met het openbaar vervoer is 

het Montessori College uitstekend te bereiken.

Vanuit Elst, Arnhem-Zuid, Huissen, Rheden, Velp, Duiven 
of Zevenaar ga je met de bus of trein naar Centraal Station 

Arnhem. Daar loop je naar school (10 min.)  
of pak je de bus; lijn 1

(1 minuut), richting Oosterbeek. Vanuit 
Wageningen/Renkum stopt de bus

bijna voor school.
	 Utrechtseweg 174, 6812 AL Arnhem  		026 32 09 830
	montessori@montessoriarnhem.nl   		www.montessoriarnhem.nl

Open huis: 30 januari 2021
(onder voorbehoud*)
Door de corona-maatregelen gaat Ons Open Huis  
waarschijnlijk plaatsvinden op een andere manier.  
Houd onze website en social media in de gaten.

Minilessen* 
Woensdag 24 februari 2021 14.30 - 16.00 uur*  
Minilessen voor leerlingen.
Graag om 14.30 uur aanwezig zijn en je van tevoren voor deze 
middag aanmelden via de website van onze school.

Montessori Moment 
Donderdag 25 en vrijdag 26 februari* 
Maandag 1 tot en met 5 maart*
Ervaar alvast hoe het is om op onze school te zitten en loop  
1 of 2 lessen met ons mee.  
Houd onze website in de gaten voor meer informatie. 

* Data en vorm zijn onder voorbehoud van de dan geldende  
coronamaatregelen. Houd onze website in de gaten voor  
wijzigingen en updates.


