Keuzecursussen

Een uitgangspunt van het Montessori College is dat alle leerlingen het beste uit zichzelf
halen. Ieder kind is uniek en telt. De een kan goed wiskunde, terwijl de ander goed is in talen.
Wij zeggen: volg je eigen mogelijkheden, dromen en idealen. Sommige leerlingen willen later
afstuderen of juist met de handen werken. Wij willen dat de leerlingen alle kanten op
kunnen, zichzelf leren kennen en ze kansen geven om uit te zoeken wat bij ze past.

Om hierop aan te sluiten, bieden we leerlingen het keuzeprogramma aan, zodat ze naast de
algemene vaardigheden, de mogelijkheid krijgen om zichzelf op andere gebieden te
ontwikkelen en talenten te ontdekken.
Tijdens het keuzeprogramma zien we graag dat de leerlingen een programma aangeboden
krijgen waarin ze gedurende 12 weken lessen volgen over een bepaald onderwerp.
Om de leerlingen te voorzien van een ruim aanbod aan cursussen, werken we graag samen
met ouders of vrijwilligers die vanuit eigen deskundigheid, passie of beroep een cursus
willen en kunnen verzorgen. Stel, om maar wat te noemen, een groep leerlingen wil een
cursus Spaans of Chinees volgen, een club “de jonge beleggers” oprichten of de club “de
jonge onderzoekers” gaan volgen. Dat zou toch mooi zijn.
U bepaalt zelf de invulling van uw cursus. U kunt hierbij denken aan verschillende
werkvormen, projecten en opdrachten. Voorbeelden van opdrachten zijn: een toets, een
werkstuk, een presentatie, een spreekbeurt, een PowerPoint, een toneelstukje, een
dichtbundel, een kleine portfolio, een verslag, een filmpje, een proefje, een praktisch
werkstuk enz.
Ook is het mogelijk om eventueel een excursie of andere passende activiteiten buiten school
te organiseren.
Als deze oproep u aanspreekt en u bent in de gelegenheid om op een vaste dag in de week
(dinsdag, woensdag en vrijdag) tussen 14.10 en 15.20 gedurende 12 weken zo’n cursus te
verzorgen of u kent iemand in uw omgeving die dat graag zou willen doen, dan nodig ik u
van harte uit om met mij contact op te nemen.
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