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De eerste deeltaak van dit schooljaar zit er al weer 
op. We kijken goed terug op de startperiode. Zo 
waren er bijvoorbeeld waardevolle Monti-dagen 
voor onze leerlingen met hun mentoren en klas/
jaargenoten. Samen dingen ondernemen, contact 
maken, plezier hebben. Zeker na de afgelopen 1,5 
jaar met corona-hectiek bevestigen deze dagen voor 
ons hoe belangrijk het is dat er ook ‘sociaal geleerd 
wordt’, niet voor niets één van onze Montessori 
karakteristieken!

Op het moment van schrijven starten we met Monti-
tijd, een maatwerkprogramma dat wij hebben 
opgezet naar aanleiding van de corona-crisis. Iedere 
leerling is namelijk anders, en dat geldt natuurlijk 
ook voor de manier waarop zij omgaan met deze 
periode, de eerdere lockdowns en de invloed die dit 
heeft (gehad) op hun persoonlijke leerproces. Aan 
de rand van de dag verzorgen wij een divers aanbod 
van keuzeactiviteiten voor alle leerlingen. Dit kan 
bijvoorbeeld extra vakondersteuning zijn in een 
kleine groep, ondersteuning gericht op bepaalde 
vaardigheden, huiswerkbegeleiding of een keuze 
voor meer creatieve, sportieve of zelfs culinaire 
activieiten. Leerlingen (en medewerkers) hebben in 
ieder geval volop ruimte om elkaar te ontmoeten!

Wat mij zelf opvalt, is dat best wat jongeren tijdens 
de coronapandemie meer onzeker zijn geworden 
over hun kunnen. Wellicht herken je het bij je eigen 
kind(eren)? Hoewel dit natuurlijk niet voor iedereen 
geldt, kan het een vervelend obstakel vormen in het 
leren van leerlingen. Het geloof in eigen kunnen, de 
zogenaamde ‘self efficacy’, is namelijk één van de 
belangrijkste factoren die bijdraagt aan leersucces. 
Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat leerlingen die 
veel zelfvertrouwen hebben meer meedoen, harder 
werken en meer doorzetten. Het vertrouwen in eigen 
kunnen kan onder andere versterkt worden door 
het geven van specifieke en positieve feedback. Hier 
bekwamen wij onszelf als schoolteam bijvoorbeeld 
in door onze deelname aan een scholingstraject 

didactisch coachen. Al onze docenten ontwikkelen 
zich de komende jaren daarin als didactisch coach: 
op basis van observatie geven zij gerichte feedback 
op inhoud, strategie, modus en kwaliteit. In onze 
volgende nieuwsbrief zal dit ongetwijfeld ook 
doorklinken, wanneer wij de hoofdlijnen uit ons 
nieuwe schoolplan met jullie zullen delen.

Hartelijke groet,

Sander Luttje
Directeur

“GOEDE START 
VAN HET 
SCHOOLJAAR`



In een Montessori les is vaak iets te kiezen. We 
bieden keuzes aan en reflecteren op die keuzes, 
waardoor leerlingen oefenen in het maken van 
verstandige keuzes. In de drie lessen Mens en 
Natuur (M&N) kiezen de leerlingen bijvoorbeeld 
aan welke taak ze werken: verwerkingsopdrachten, 
onderzoek doen of online-oefeningen. Bij M&N 
zetten we leerlingen flink aan het denken over hoe 
de wereld en de natuur werkt. Naast de aandacht 
voor het ‘hoofd’ vinden we ‘hart en handen’ ook 
heel belangrijk. In de M&N lessen hebben we 
bijvoorbeeld gesproken over de betekenis van 
onderzoek doen en wat ons daarin raakt. We stropen 
ook graag de mouwen op en gaan praktisch aan de 
slag, bijvoorbeeld tijdens het doen van onderzoek of 
het maken van een werkstuk.

Meer informatie over ons Montessori Onderwijs 
is nu ook terug te vinden op onze website: Ons 
Montessori Onderwijs.  
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MONTESSORI LES

DE HUISWERKKLAS

Sinds kort hebben wij op school een huiswerkklas. 
Heeft een leerling behoefte aan een rustige plek om 
zijn huiswerk te maken? Of vindt hij of zij het fijn 
om tijdens het huiswerk vragen te kunnen stellen 
hierover? Ze zijn van harte welkom.

In de huiswerkklas kunnen leerlingen vrijblijvend 
hun huiswerk komen maken. De huiswerkklas is op 
maandag, woensdag en vrijdag vanaf het 6e uur tot 
16:30 in M&M3. Niemand kan goed leren op een 
lege maag, dus wordt er gezorgd voor drinken en 
koek. Leerlingen kunnen zich aanmelden voor de 
huiswerkklas bij Shelly de Pender. 

De huiswerkklas is dus niet hetzelfde als de 
huiswerkbegeleiding van Lyceo. 



ONDERBOUWnieuws uit de

Monti-dagen 
leerjaar 1
Gezellig picknicken op school, 
multibal competitie in de gymzaal, 
theatervoorstelling ‘brugklas 
survival’ en op schoolreisje naar 
het Archeon. Dit waren wel de 
hoogtepunten van de Montidagen 
van klas 1. 

De drie Montidagen van leerjaar 
1 stonden in het teken van 
kennismaking en plezier hebben. 
In de mentorklas werden allerlei 
activiteiten gedaan om elkaar 
beter te leren kennen. Er werd 
samen gespeeld, samengewerkt , 
maar ook lief en leed met elkaar 
gedeeld. 

Wat leer je tijdens de Montidagen? 
Daarop antwoorden de leerlingen: 
‘Dat je aardig moet zijn en elkaar 
moet helpen als het nodig is’ en 
‘verantwoordelijkheid nemen 
voor de landen picknick’. Wij 
kijken terug op zeer geslaagde 
Montidagen en gaan met vol 
vertrouwen samen het schooljaar 
in. 

We zijn weer gestart! Wat voor onze nieuwe brugklassers wat onwennig 
begon, lijkt al normaler te worden. Er is veel veranderd voor hen; je tas 
pakken met schoolspullen, fietsen naar school, voor sommigen nieuw 
naar de stad, gebruik maken van een kluisje, elk uur een ander lokaal, 
elk uur een andere docent en dan nog die elektronische omgeving: It’s 
learning, magister, bouwstenen, zermelo, office 365, outlook, teams... 
AAHHHHH

Ik snap dat je als leerling soms denkt dat je er niets meer van snapt. 
Maar... het komt goed! Het zijn veel nieuwe zaken. Geen paniek. Vraag 
je mentor, vraag de docent, mail gerust. We nemen de tijd het je uit te 
leggen, neem ook de tijd om alles te leren kennen.

En voor de ouders: geef het wat tijd, het komt echt goed. Jullie hebben 
als eerste jaar ouder(s)/verzorger(s) jullie mentor al gesproken, de 
tweede jaars gesprekken komen binnen kort. Stel ook daar je vragen. 
Gelukkig zijn we ‘normaal’ gestart en hadden we weinig last van de 
pandemie. Het ziet er nu naar uit dat er wel weer maatregelen komen, 
maar ik hoop van harte dat wij onze leerlingen gewoon op school mogen 
blijven zien. Het is zo belangrijk dat jongeren elkaar kunnen vinden op 
school, samen leren en samen zijn draagt bij aan hun ontwikkeling van 
leren én fijn voelen!

We zullen nog wel beperkt worden in onze vieringen (kerst) en reizen. 
Laten we hopen dat het daarbij blijft en we elkaar op school blijven zien. 
Graag tot op school.

Hartelijke groet namens het onderbouwteam,
Esther 
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Monti-dagen leerjaar 2
 
Drie dagen andere dingen doen dan je eigen lessen volgen. Maar leren 
door activiteiten te doen.

In een wisselprogramma hebben de leerlingen geklommen op de 
klimwand en geboulderd in de boulderhal. Bij de Rijkerswoerdse Plas 
hebben ze gesurvivald. Rondom de school zijn er opdrachten uitgevoerd 
waar de creativiteit gevraagd werd van de leerlingen. Via de app Goose 
Chase konden foto’s en filmpjes van de activiteiten ingeleverd worden. 
(Ook leuk om met het gezin te spelen in de weekenden of vakanties!)
In een voorstelling werden de leerlingen bewust gemaakt hoe vaak ze 
hun telefoon gebruiken en wat ze allemaal daarmee doen. In een one-
woman-show werden de consequenties van acties op een telefoon op 
speelse wijze laten zien.

De Montidagen werden compleet gemaakt door een traktatie op pizza’s.
Het waren leuke dagen waarin de leerlingen met de klas en buiten de 
klas met elkaar hebben samengewerkt, grenzen verlegd, maar vooral 
plezier hebben gemaakt!
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MONTI-
DAGEN 

Een kleine impressie van de Monti-dagen:



BOVENBOUW
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Mavo
We zijn inmiddels ruim een deeltaak op weg in dit schooljaar. De herfstblaadjes vallen en de winter komt 
eraan. De Montidagen in september lijken alweer lang geleden, maar we denken terug aan geslaagde dagen 
met afwisselende activiteiten en tijd om elkaar en de docenten te leren kennen. 

De leerlingen hebben ondertussen ook de eerste schoolexamens van dit jaar achter de rug. Vaak een moment 
voor leerlingen om even te bedenken of ze goed zijn gestart dit schooljaar en op deze manier verder kunnen, 
voor sommigen een wake-up call en tijd om nu echt aan de slag te gaan. De vakondersteuningsuren vanuit 
het NPO zijn gestart en we hopen dat de leerlingen dit oppakken om hun kennis en vaardigheden bij te 
spijkeren. We merken dat het in 3 mavo prettig werken is met de kleine klassen. Dit is mogelijk gemaakt door 
de inzet van de NPO-gelden en kunnen we hopelijk doorzetten naar volgend jaar. Komende deeltaak is het 
voor 3 mavo-leerlingen tijd om zich door middel van meeloopstages te oriënteren op het beroepenveld en 

Havo
Nou, de eerste deeltaak zit er weer op, de eerste 
toetsweek is geweest en de eerste resultaten stromen 
binnen. Wat fijn dat deze periode weer volledig op 
school heeft kunnen plaatsvinden! Ik zie een hoop 
energie in de havo 3, 4 en 5. De mentorenteams zijn 
enthousiast over hun klassen en de leerlingen.

Voor havo 3 gaat het vooruitkijken deze deeltaak 
alweer beginnen met de eerste informatie-avond over 
de profielkeuze op 18 november. Helaas kunnen we 
deze (weer) niet op school laten plaatsvinden, maar 
er wordt hard gewerkt aan een goede invulling voor 
de online bijeenkomst.

In havo 5 maken de leerlingen vanaf dit jaar 
keuzes in de lessen die ze volgen op de dinsdag- en 
donderdagmiddag. Een pilot waarbij we kijken hoe 
we de leerlingen meer regie en keuzes kunnen geven 
in het rooster. In een volgende nieuwsbrief zullen we 
jullie daar iets meer over vertellen. 

Suzanne de Kleyn
Afdelingsleider havo 
 

welke vakken en profielen je kan kiezen voor het 
examenjaar. Daarover volgt op 18 november meer 
informatie van de decaan Errol Hogenkamp. 

Zit je in het examenjaar dan is het echt belangrijk 
om binnenkort een vervolgopleiding, open dagen 
en scholenmarkten te bezoeken om tot een goede 
keus te komen. Onze decaan kan daarbij ook 
informatie en advies geven. 

De donkere maanden die voor ons liggen, bieden 
ook wat lichtpuntjes. We bereiden de komst van 
de Sint voor en organiseren een kerstactiviteit 
voor leerlingen. We hopen een aantal feestelijke 
tradities na het afgelopen Corona-jaar, weer in het 
leven te roepen.  

Edit Djini, afdelingsleider mavo
Suzanne de Kleyn, afdelingsleider havo



Beste ouder(s)/verzorger(s),

Dit schooljaar hebben we de eerste twee mr-
vergaderingen alweer achter de rug. De mr bestaat 
uit drie ouders (Mijke, Frank-Jan en Johan), vier 
docenten, twee leerlingen en een collega van het 
onderwijsondersteunend personeel.

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), 
het schoolplan en onderwijsontwikkeling zijn de 
belangrijkste punten op de agenda van dit jaar. 
Wat betreft het NPO-programma kijkt de mr naar 
een aantal punten. Ten eerste bekijken we of het 
NPO-plan voldoet aan de eisen die daaraan door de 
overheid worden gesteld. Ten tweede kijken we naar 
de organiseerbaarheid van het plan en tot slot houden 
we het plan tegen andere ontwikkelingen binnen de 
school.

Iedere vijf jaar moet de school een schoolplan 
opstellen. Daarin beschrijft de school de ambities 
voor die periode. Om uiteindelijk in te stemmen kijkt 
de mr of het schoolplan voldoet aan de wettelijke 
eisen en in hoeverre het schoolplan uitvoerbaar is.

Tot slot de onderwijsontwikkeling van dit schooljaar. 
We zijn geïnformeerd over de eerste evaluatie van het 
keuzerooster in havo 5. Het komend schooljaar krijgen 
we informatie over de ontwikkeling van de nieuwe 
mavo-leerroute. Het praktijkvak wordt namelijk 
in 2024 ingevoerd. Dit schooljaar verwachten we 
de eerste ideeën over de concrete invulling van het 
vak te zien. Naast deze veranderingen bespreken we 
iedere vergadering de implementatie van BYOD en 
de ontwikkeling van de bouwstenen.

MR-vergaderingen zijn altijd openbaar en u bent van 
harte uitgenodigd om een keer een mr-vergadering 
bij te wonen.

Hartelijke groet,

De MR

NPO
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MR

Deze deeltaak kunnen de leerlingen starten met 
het NPO-programma voor verschillende vakken. 
Ze krijgen dan uitleg of extra les waar nodig op het 
Monti-uur. Daarnaast zijn er allerlei initiatieven 
gestart om de leerlingen op verschillende vlakken 
met hoofd, hart en handen te laten werken. Mooie 
ideeën waar leerlingen zich enthousiast voor een heel 
aantal activiteiten hebben aangemeld. U heeft daar 
allemaal medio oktober een brief over ontvangen 
met het NPO-programma voor uw zoon en/of 
dochter. We stimuleren leerlingen om hier volop 
gebruik van te maken. Het Montessori onderwijs is 
tenslotte meer dan alleen cognitief leren: creativiteit, 
maatschappelijke betrokkenheid en zelfstandigheid 
zijn belangrijke doelen in ons onderwijs. Door de 
Monti-uren hopen we hieraan een impuls te geven 
die duurzaam is en we ook na het NPO kunnen 
voortzetten. 

Daarnaast bieden we de leerlingen trainingen voor 
de aanpak van huiswerk, leren leren, een betere 
concentratie, plannen en organiseren. Maar ook voor 
het verstevigen van je zelfvertrouwen of je faalangst 
de baas worden. Dit moet worden aangevraagd via de 
mentor, omdat dit in kleine groepjes gebeurt. Tevens 
is er op bijna alle dagen een huiswerkklas waar je 
heen kan om met een lekker kopje thee je huiswerk te 
maken in een rustige ruimte. 

Daarnaast zijn er in de klas extra handen ingezet 
vanuit het NPO. Onze onderwijsassistente Shelly  de 
Pender helpt waar mogelijk en ondersteunt in de klas 
bij het begeleiden van leerlingen. Ook willen we dit 
jaar meer inzetten op Peer2 Peer, waarbij leerlingen 
leren van elkaar. 

De driehoeksgesprekken voor klas 2 t/m 5, die 
binnenkort plaatsvinden, kunnen als uitkomst 
hebben dat uw kind baat heeft bij het volgen van de 
Monti-uren voor bepaalde vakken of juist om sportief 
en creatief bezig te zijn op school. Hopelijk heeft u 
thuis samen een gesprek om waar nodig gebruik te 
maken van de Monti-uren. 


