
Alles wat je wilt weten 

over onze school!

STRIP:  K AMP EN ATELIERS

IN T ERV IE WS  •  R EP O R TAG E S  •  PR A K T IS C H E  IN FO  • 

H O E  I S  H E T  EC H T  O P  SC H O O L? B RU G K L A S S ER S  W E TEN  M EER !

M A G A Z I N E  V O O R

G R O E P  8 

NIEUW! WISKU ND E, SPAA NS, KU NST & CU LTUUR, 

SPORTSTROOM EN NOG V EEL MEER



Beste leerling van groep 8,

Van harte welkom op het Mon tes so ri Lyceum Groningen. 
Wat leuk dat je belangstelling hebt voor onze school.  
We vertellen je graag hoe het is om hier naar de brugklas 
te gaan.

Als je naar het voortgezet onderwijs gaat, dan is dat 
best een spannende volgende stap in je leven. Maar wel 
een stap waar je aan toe bent. Je krijgt nieuwe  vakken, 
nieuwe docenten, je gaat op excursie en je maakt  nieuwe 
vrienden. Om je een goed beeld te geven van onze 
school hebben we dit tijdschrift gemaakt met daarin 
veel  nieuwtjes, foto’s, interviews en verhalen over onze 
school. Een blad om thuis eens door te kijken.

Tijdens de open dagen mag je de school van onder tot 
 boven bekijken. Zo krijg je een goede indruk hoe het hier 
is. Onze docenten en leerlingen staan dan klaar om al je 
 vragen te beantwoorden. 

Kies je voor onze school? Dan hopen we dat je een mooie 
tijd krijgt volgend schooljaar. We zien je graag terug 
na de zomer vakantie om te starten op het  Montessori 
Lyceum Groningen. We gaan dan eerst op introductie
kamp. Wij hebben er in ieder geval zin in. Jij toch ook?
Veel plezier op je ontdekkingsreis en hopelijk tot ziens in 
het volgende schooljaar!

Groeten van Arno Moeijes
Rector Montessori Lyceum Groningen
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Naar het Montessori  
Lyceum Groningen!

Je hebt vast al een beetje 
een  indruk van onze school. 
Op onze open dagen heb je 
 kennis kunnen maken met ons 
 gezellige gebouw aan de  Helper 
Brink. Je hebt de sfeer  geproefd. 
Je hebt de  lokalen bekeken. 
En je hebt veel leer lingen en 
leraren zien rondlopen. Wat 
zijn nou de  belangrijkste plus-
punten van het Montessori 
Lyceum  Groningen? We zetten 
ze graag nog een keer voor jou 
op een rijtje. In dit magazine 
vind je trouwens nog veel meer 
 informatie!

Voor nieuwsgierige  
leerlingen
Als je nieuwsgierig bent en graag 
samen werkt met anderen, ben je bij 
onze school op je plek! Het  Montessori 
Lyceum  Groningen is een open bare 
school voor havo, atheneum/havo 
(in deze dakpanklas krijg je les op het 
hoogste niveau) en atheneumplus met 
een uitdagende  onderwijsvisie en een 
erkend Montessori profiel. Een school 
waar een brede ontwikkeling centraal 
staat en leerlingen zichzelf kunnen zijn. 
Je leert volgens de principes van Maria 
 Montessori.

Montessori-
onderwijs: 

Leer mij het zelf 
doen!
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Uitdagend en stimulerend 
Montessorionderwijs
Wij zijn een erkende Montessorischool. 
Dat betekent dat we je gaan leren om 
het zelf te doen. Je leert samen te werken 
met anderen en je merkt dat de vakken 
veel met elkaar te maken hebben. Binnen 
duidelijke kaders krijg jij alle kans om te 
worden wie je wilt zijn. We doen er alles 
aan om je snel thuis te laten voelen.  
We dagen je uit om al je talenten te 
 ontdekken en te ontwikkelen. Naast 
samen onderzoeken, ontwerpen en 
 ontdekken is er ook aandacht voor 
 plannen,  organiseren en leren leren. 

Kunst & Cultuur
Wij zijn een officiële CultuurProfiel
School. Dat betekent dat je veel aan 
kunst & cultuur kunt doen. Je kunt 
zelfs examen doen in beeldende kunst, 
muziek of drama. Vanaf de brugklas krijg 
je  vakken als drama, muziek, tekenen 
en handvaardigheid. Als je kiest voor 
de kunst & cultuurstroom ga je leuke 
atelierlessen volgen: dans, fotografie, 
kunst, media, muziek en theater. Ook 
doe je projecten en gaan we samen naar 
exposities, voorstellingen en optredens. 
En dan is er elk voorjaar ook nog eens de 
CultuurMarathon: dan kun je met de hele 
school kiezen uit allerlei leuke work
shops.

Hulp nodig?
Daarvoor heb je mentor die je het hele 
schooljaar begeleidt. In jaar 1 en 2 zijn 
er zelfs twee mentoren per klas. Heb je 
dyslexie of dyscalculie? Geen probleem! 
We hebben mensen op school die jou 
daarbij  helpen. Ook als je andere proble
men hebt, bijvoorbeeld als je het tempo 
niet kunt bijhouden. Of als het niet goed 
gaat in de klas. Dan is er altijd iemand die 
er voor jou is.

Over de grens

Op onze school leer je  

verder te kijken. Over de  

grens, als je op uitwisseling naar 

het buitenland gaat in de vierde 

klas. Maar ook naar de toe-

komst: bij ons doe je een maat-

schappelijke stage en je mag een 

snuffelstage lopen bij een 

bedrijf of instelling! 

 
SportJe krijgt vanaf de brugklas  

gymlessen buiten of in de zaal. 
En we organiseren elk jaar leuke 

sportdagen. Ook kun je  tijdens de 
CultuurMarathon kiezen voor spor-

tieve workshops zoals survival len of 
duiken. Als je kiest voor de  

Sportstroom dan volg je in de  
atelierlessen een gevarieerd   sportprogramma maar ook theorie.

‘Op de Helper 

Brink is altijd w
el 

iets te beleven’

Je bepaalt ook veel zelf. Per vak krijg je 
een werk wijzer. Daarin staat precies wat 
je per week moet doen. Ben je snel klaar? 
Dan kun je lekker vooruit werken. Leren 
in je eigen tempo! 
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VRAGEN 
AAN BRUGKLASSERS

Zijn de leraren aardig op jullie 

school? 
Ja, sommige zijn natuurlijk leuker 

dan andere, maar ik vind ze heel 

leuk. Quinten, 1A

Ja, sommige zijn heel grappig en 

lief en sommige zijn wat  strenger. 

Maar ze zijn allemaal leuk en 

 aardig op hun eigen manier. Ilva, 1C

Ja, je mag de leraren ook bij de 

voornaam noemen, dat is erg fijn. 

Roos, 1D

Hoe is de sfeer op school?
Gezellig en leuk. Pim, 1D

Goed. Mikal, 1F
Het is een gezellige school en je 

bent welkom! Charlotte, 1E

Goed, iedereen voelt zich op zijn 

gemak volgens mij. Marc, 1A

Hoe ziet het gebouw eruit?  Is het mooi?
Heel mooi! Het is een beetje oud en nieuw tegelijk. Fien, 1AHet ziet er wel uit als een kasteel, dus wel mooi. Jasper, 1E

Ik vind het gebouw er van de buitenkant heel gezellig uitzien en van de binnenkant is het atrium heel modern en de rest is oud. Dat vind ik cool. Stijn, 1A
Mooi gebouw. Het is gelukkig niet zo groot. Cato, 1F

Mag je wel kletsen in de les?
Ja, maar niet tijdens stil werken. 
Melle, 1C
Ja, ligt eraan welk moment.  
Anneroos, 1B

Is het druk op school?In de pauzes aan het begin van de dag is het erg druk in de kantine. Maar in de laatste pauze is het wel rustig. Lian, 1E In de pauze wel. Max, 1F

Wordt er ook gepest?
Niet gezien. Tabe, 1F
Nee.  Sara, 1A
Niet in deze klas, ik denk nergens. 
Frank, 1C
Nee, iedereen hoort erbij! Anne, 1E

Is er zorg voor bijvoorbeeld  dyslexie?
Ja, je kan bijvoorbeeld extra tijd krijgen bij een toets. Je kunt ook andere afspraken maken met je mentor. Fiene, 1D

Ja, op een toets waar spelling be-langrijk is, zoals bij een taal, kun je er een D op zetten en dan houdt de docent er rekening mee. Lieke, 1C

Hoeveel huiswerk krijg je in het 

begin?
Veel, ongeveer 1 uur per dag.  

Ans, 1B
Veel minder dan ik eerst dacht. 

Guus, 1F
Niet heel veel en je kunt het in de 

les maken. Dominique, 1D

Moet je ver lopen bij de wisseling 
van de vakken?
Niet heel vaak maar als je naar het 
andere gebouw moet is het wel 
wat verder. Dédé, 1A

Werk je veel samen in groepjes,  
of werk je meer alleen in de les?
Je werkt veel samen. Brecht, 1A
Allebei wel een beetje.  
Guillermo, 1C
Je werkt veel in groepjes, maar 
soms ook alleen. Lars, 1C

Zijn er leuke activiteiten?Ja zeker. Op een bepaalde dag in de week ga je leuke dingen doen. Je kiest voor een stroom: sport-stroom, atelier of kunst & cultuur en daar ga je leuke dingen doen. Luna, 1C
Ja, in het begin ga je op school-kamp. William, 1C

Word je geholpen als je ergens niet 
goed in bent?
Ja, je krijgt bijles als je het aan-
vraagt. Amber, 1E
Ja, altijd als je hulp nodig hebt 
vraag je de docent, je mentor of 
een klasgenootje en je wordt altijd 
geholpen. Marlies, 1D

Wat willen groep 8-leerlingen weten over de brugklas? 

Van alles en nog wat! Onze brugklassers geven graag 

antwoord op alle vragen.
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NEDERLANDS

HANDVAARDIGHEID

TEKENEN

TECHNIEK

MENTORLES

M&MFRANS

REKENEN

ATELIER

SPAANS

ENGELS

DUITS

LO

SCIENCE

DRAMA

MUZIEK

WISKUNDE

Welke vakken krijg 
je in de brugklas?

Clustervakken
Sommige vakken krijg je van dezelfde 

docent. Dat zijn de clustervakken Mens 
& Maatschappij (geschiedenis en aard-

rijkskunde) en Science (natuurkunde, 
scheikunde en biologie). Zo zie je beter 

dat die vakken veel met elkaar  
te maken hebben. 

Atelier
Bij Atelier doe je projecten waarbij  

verschillende vakken een rol spelen.  
Zo leer je dingen die je in meerdere 

vakken kunt toepassen of hoe  
vakken bij elkaar horen

Keuzelessen
Je krijgt drie keuzelessen per week. Jij 

mag zelf kiezen welke vakken je volgt. 
Bijvoorbeeld een vak dat je moeilijk 

vindt. Of juist het vak dat je het leukst 
van allemaal vindt. 

LO-/sportstroomdocent Jeroen Zijlstra 

‘HET BESTE UIT JEZELF HALEN’
Wie houdt van sport en beweging is bij 
Jeroen aan het goede adres. Hij is niet 
alleen mentor en gymleraar, hij coör-
dineert ook de sportstroom. Naast de 
normale gymlessen kun je twee uur extra 
sporten in de week. Jeroen: ‘We geven les 
in allerlei coole sporten, zoals schaatsen, 
survivallen en fitnessen: sporten die je 
niet krijgt tijdens de gewone gymlessen.’

‘Met de sportstroom willen we leerlingen 
motiveren om meer te bewegen en het 
beste uit zichzelf te halen. Twee uur per 

week ga je onder schooltijd extra sporten, 
terwijl je klasgenoten andere atelier
lessen volgen. Elk jaar hebben we ruimte 
voor twee klassen. Als je sport echt te gek 
vindt, kun je in jaar 4 zelfs kiezen voor het 
vak Beweging, Sport & Maatschappij.’

Naar buiten
‘We sporten niet alleen op school, maar 
gaan er ook op uit. Naar de ijsbaan, de 
sportschool of lekker buiten in de natuur 
survivallen. Leerlingen merken al snel dat 
ze meer kunnen dan ze zelf denken. Na 

drie weken schaatsen 
bijvoorbeeld, zie ik 
duidelijk hoe iedereen 
vooruit is gegaan op zijn 
eigen niveau.’

Bewegen is leuk
‘Om mee te doen aan de sportstroom hoef 
je helemaal niet goed te zijn in sport. Het 
is zeker niet de bedoeling om topsporters 
te kweken. Het gaat erom dat je het leuk 
vindt om te bewegen en uitgedaagd te 
worden. Zo haal je het beste uit jezelf.’

D E  H E L P E R  B R I N K

JAAR

4
JAAR

3
JAAR

2
JAAR

1

HAVO

HAVO

HAVO

HAVO

HAVO/
VWO

HAVO/
VWO

VWO

VWO+VWO

VWO+

VWO+

JAAR

5 HAVO VWO

VWO

JAAR

6

alles op één locatie:
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Behalve ‘gewone‘ lessen ga je nog 

veel meer doen bij ons op school: 

Excursies

Skireis

CultuurMarathon

Schoolfeesten

Sportdagen

Kerstconcert Uitwisseling

Toneel

Schoolband

E-lab

Klassenuitje

Maatschappelijke stage
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TOETSEN EN RAPPORTEN!

Nu gaat het gebeuren. Je eerste 

toets: leren wordt  serieus! We  leren 

je hoe je moet leren en plannen. 

Zodat je weet wat je moet doen als 

je een toets gaat maken. Je maakt 

praktische opdrachten, Schriftelij-

ke Overhoringen (SO’s) en toetsen. 

In de toetsweken krijg je per vak 

een toets.  

Er zijn dan geen lessen.

Beoordelingen

In jaar 1 en 2 krijg je geen cijfers 

maar letters: Goed, Voldoende, 

 Matig, Onvoldoende en Niet 

 Akkoord. En we vertellen je erbij hoe 

het is gegaan en wat beter kan. 

Herkansen
Haal je een onvoldoende? Geen man overboord. Van fouten kun je leren. In de eerste periode mag je alle toetsen herkansen, daarna nog twee per periode. Je moet dan wel altijd je huiswerk hebben gemaakt. En met je docent praten over hoe de 

toets is gegaan. 

Rapport
Vier keer per jaar krijg je een  rapport mee naar huis. Het laatste rapport bepaalt of je over mag naar 

de volgende klas. Je mentor heeft  daarover een vergadering met de andere docenten.

‘Elk jaar zie ik ze binnenkomen: de 
ieniemie’s van de brugklas. Ze komen 
als basisschoolkinderen binnen, groeien 
razendsnel en weten na de herfstvakan
tie helemaal de weg in school. En als 
het weer zomer is, zijn ze me allemaal 
voorbij gegroeid.’ 

Leer creatief te denken
‘In mijn lessen leer je om creatief te den
ken, te reflecteren en samen te werken. 
Iedereen krijgt een eigen dummy, waar 
we alles in stoppen wat je maakt. Wij 
exposeren alle werkstukken in school. 
Het gaat er niet om dat je perfect werk 
maakt, maar dat je er bewust van bent 
wat je aan het doen bent. Hoe kom je 

van a naar b?  
Hoe los je een 
probleem op? Dat 
komt ook van pas bij 
andere vakken.’

Mooie vriendschappen
‘Direct na de zomervakantie gaan we 
op kamp en dat is elk jaar een feestje. 
Onze klassen zijn vaak heel gemêleerd 
en leerlingen komen van verschillende 
basisscholen. Op kamp vallen al die 
 verschillen weg en ontstaan er snel 
mooie vriendschappen. Zo beginnen 
we in een goede sfeer en dat blijft door 
het jaar heen zo. En soms langer: laatst 
kwam ik een grote groep vriendinnen 
tegen die al lang van school af zijn, maar 
nog steeds met elkaar optrekken. Zo 
mooi om te zien!’

Jayanne Reddy, docent  
handvaardigheid, tekenen en CKV: 

‘HIER ZIEN WE JOU’
Elf jaar geeft Jayanne Reddy al les in handvaardigheid, tekenen en CKV. Ook is ze 
mentor, coördineert ze het leerlingenparlement, de schoolkrant en de kunst- en 
cultuurstroom. ‘Bij ons kun je helemaal jezelf zijn. Hier word jij gezien. En we vinden 
niet snel iets te gek. Zo kwam er een keer een hele klas in het knalroze gekleed naar 
de sportdag.’
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Handig om te weten!

Lesuren: 50 minuten 

Eerste uur: begint om 8.30 uur 

Laatste uur: eindigt max. om 

16.15 uur als je t/m het 8e uur hebt 

Docent afwezig: Dan passen we je 

rooster zoveel mogelijk aan,  

vaak is er een vervanger 

Begin van het schooljaar: maandag 24 augustus 

Voor in je agenda: 
Herfstvakantie: 15  t/m 23 oktober
Kerstvakantie: 24 december - 8 januari
Voorjaarsvakantie: 25 februari - 5 maart
Meivakantie: 29 april - 7 mei
Zomervakantie 2021: 22 juli - 3 september

Maak kennis met je klas
Ben je op onze school geplaatst? Dan 

nodigen we je uit voor een gesprek met 

jou en je ouders. Nog veel belangrijker: 

je maakt voor de zomervakantie kennis 

met je  nieuwe klas. 

Montessorikamp in EernewoudeVoor school echt begint ga je op kamp met alle  klassen van jaar 1 en jaar 2. Drie  dagen  kamperen in tentjes en leuke workshops doen: duiken,  zeilen, boogschieten, kick_
boksen en het beroemde  Montessorispel. En nog veel meer! 
Laatste avond: knallend feest!

introductie
Na de zomervakantie is het eerst tijd voor kamperen,  

zeilen, duiken, gezelligheid en kennismaken!
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Je kunt kiezen uit de volgende profielen: 
•  C U LT U U R  &  M A AT S C H A P P I J

•  E C O N O M I E  &  M A AT S C H A P P I J

•  N AT U U R  &  G E Z O N D H E I D

•  N AT U U R  &  T E C H N I E K

‘Ik vind het belangrijk dat ik op school  mezelf 
kan zijn. Ik deed die meeloopdag met twee 

 meisjes die ik niet kende en nu zijn we de beste 
vriendinnen, ook al zitten ze in andere klassen. Op 
kamp heb ik ook veel vrienden gemaakt. Dan ben je 
24 uur per dag samen en leer je elkaar echt heel 
goed kennen. Dan stond ik af te wassen en kwamen 
ze me halen om mee te gaan zwemmen of om iets 
anders te gaan doen. Dat was echt heel gezellig.’ 

‘Mijn huiswerk maken vond ik eerst zwaar. Ik moet 
elke dag meer dan een uur fietsen en dan ging ik 
thuis eerst wat drinken en even een serie kijken 
op Netflix. En voor ik het wist, was het dan tijd om 
te eten en moest ik ’s avonds al mijn huiswerk nog 
maken. Ik had echt even tijd nodig om in mijn ritme 
komen. Nu maak ik mijn huiswerk direct als ik thuis-
kom en neem ik gewoon wat drinken mee naar boven.’

‘Ik weet al sinds groep 8 dat ik later dierenarts wil 
worden. Elke keer als ik op school iets lastig vind, 
dan denk ik daaraan en weet ik weer waarom ik iets 
moet doen.’ 

Hier op school voel je je snel thuis. Dat gebeurde 
al tijdens het kamp direct na de zomervakantie. Ik 

had daar eerst niet zoveel zin in, maar achteraf vond ik 
het heel leuk. Na afloop kende ik de hele klas en had ik 
een leuke groep vrienden gemaakt.’  

‘De eerste week was ik van plan om mijn huiswerk elke 
dag meteen na school te maken. Maar na twee dagen 
was ik al niet meer zo braaf. Ik heb mijn werk wel  
altijd af, maar ik neem het niet meer zo serieus als in 
het begin.’

‘We doen leuke dingen met onze klas. Een keer hebben 
we bij iemand thuis in de tuin marshmallows geroosterd, 
zelf pizza’s gemaakt en  ontzettend veel cola gedronken. 
Dat was echt heel gezellig.’

‘Mijn favoriete vakken zijn Duits en economie, maar ik 
houd ook van proefjes doen. Dan onthoud je de stof 
namelijk veel beter dan wanneer je iets alleen uit een 
boek leert. Later wil ik logistiek gaan studeren en dan 
ga ik ervoor zorgen dat heel West-Europa goed  
bereikbaar wordt met de trein. Dat scheelt heel veel 
CO2-uitstoot.’

Bij de meeloopdag hoorde Maureen van der Meulen dat ze leraren bij hun voor-naam mocht noemen. Ook vond ze de sfeer op school erg gezellig. Dus koos ze voor Atheneumplus.  

Lucas Kielman zit in de vijfde klas van 

Atheneumplus en weet nog goed wat hij 

van deze school vond tijdens de m
ee loopmiddag: 

‘Er zat kauwgum onder de tafels geplakt en dat 

vond ik vies. Maar ik ben wel blij dat ik toch voor 

deze school heb gekozen.’

D E BOV ENBOUW

LEERLINGEN V ERTELLEN:

De eerste drie jaar zit je in de onderbouw. Daarna is het tijd voor de  volgende grote stap:  
naar de bovenbouw. Je kiest een profiel en gaat eind examen doen.
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A A N M E L D E N
Je ouders kunnen jou digitaal aanmelden via het aanmeld formulier 
op dit internetadres: aanmeldingvo.o2g2.nl. Let erop dat ze dat doen 
voor 15 maart 2022! Eind april hoor je of je na de zomervakantie bij 
ons kunt beginnen.

Helper Brink 30
9722 EP Groningen
050  321 05 80
info@montessorilyceumgroningen.nl
www.montessorilyceumgroningen.nl

HOE KOM 
JE BIJ ONS?

OP DE FIETS VANAF:
Stad Groningen
• Korrewegwijk 18 min.
• De Held 25 min.
• Lewenborg 22 min.
• De Wijert-Zuid  7 min.
Haren 13 min.
Harkstede 32 min.
Paterswolde 29 min.
Glimmen 24 min.
Zuidlaren 49 min.
Peize 35 min.

MET DE BUS:
Bushalte Van Iddekingeweg,  
Groningen. Lijn 50 en 51  
stoppen hier. Daarna nog  
2 minuten lopen.

MET DE TREIN:
10 minuten lopen vanaf 
NS Station Europapark. Kijk ook eens op:

www.montessorilyceumgroningen.nl


