
nummer 1 | januari 2020 

Geef je op voor de Campusklas '20/'21 | Ons onderwijs voldoet aan alle 

wettelijke eisen | Samen met leerlingen vormen we ons onderwijsconcept 

 

Montessori Campus in het kort 
In nieuwbouwwijk Nobelhorst komt Montessori Campus 

Almere. Kinderopvang, basis- en voortgezet onderwijs 

vormen samen één geheel zodat kinderen van 0-18 jaar zich 

ononderbroken kunnen ontwikkelen. Onze school, het 

Montessori Lyceum Flevoland, zal onderdeel van de campus 

gaan uitmaken. In deze nieuwsbrief houden we u op de 

hoogte van alle recente ontwikkelingen. 

 

Goed bezochte voorlichtingsavond en Open Huis  
In januari hebben we veel kinderen uit groep 7 en 8 mogen welkom heten in onze school aan de 

Ambonstraat. Zowel de voorlichtingsavond als het Open Huis waren druk bezocht. We hebben 

leerlingen en ouders verteld over de plannen voor een campus in Nobelhorst. Veel ouders waren 

geïnteresseerd en hadden hier vragen over. Hieronder staan de meest gestelde vragen.  

 

Wanneer gaat de school open?  

Dat hangt van verschillende factoren af. Voor nu verwachten we dat in 2022 of 2023 de Montessori 

Campus Almere opengaat.   

 

Hoe gaat het onderwijs eruit zien?   

We hebben een visiedocument waarin het onderwijs in grote lijnen staat verwoord. Doorgaande 

leerlijnen en onderwijs dat past bij de ontwikkelingsfase van het kind, bewegend leren en een 

sterke verbinding met de wijk, zijn onderdelen die terug zullen komen in ons onderwijs.  

 

Wat is het verschil tussen onderwijs dat nu op het MLF gegeven wordt en het onderwijs 

op de Campus? 

Er zijn veel overeenkomsten. Dat het in beide concepten gaat om Montessori-onderwijs is de 

belangrijkste. In dit onderwijs staat de leerling centraal en kijken we hoe we het onderwijs kunnen 

aanpassen aan de talenten en interesses van het kind, in plaats van andersom. Het belangrijkste 

verschil is dat we één campus gaan vormen met primair onderwijs en kinderopvang. Bovendien 

willen we ons onderwijs verrijken met nieuwe wetenschappelijke inzichten op het gebied van 

kinderen en hun ontwikkeling.  
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Wat gebeurt er in de tussentijd?  

Het onderwijs zoals we dat gewend zijn op het MLF, blijft 

gehandhaafd in alle klassen. Er verandert niets in de manier 

waarop we lesgeven.  

Achter de schermen zullen we ons onderwijsconcept verder 

uitwerken. Hiervoor hebben we twee jaar de tijd. Dit doen we 

samen met een pilotgroep van leerlingen en docenten. Deze 

groep gaat onze visie op onderwijs in de praktijk brengen, 

hun ervaringen verwerken we in ons toekomstige schoolplan.  

 

Voldoet het onderwijs aan alle kwaliteitsnormen die in Nederland gelden? 

Het Montessori Lyceum houdt zich – uiteraard – aan alle eisen die de Staat ons stelt op het gebied 

van onderwijs. Ook op de Campus zijn de heersende kwaliteitsnormen voor ons leidend. Met ons 

nieuwe onderwijsconcept zullen we het onderwijs een kwaliteitsimpuls geven.  

 

Hoe doen leerlingen op de Campus examen?  

Leerlingen die bij ons van school gaan, krijgen een landelijk erkend diploma mee. De weg ernaar 

toe zal wellicht anders zijn dan op reguliere scholen. De eisen die de Staat aan het examen stelt,  

zijn voor iedere leerling en elke school in Nederland hetzelfde. We coachen leerlingen op weg naar 

het examen.  

 

Geef je op voor de Campusklas ‘20/’21 
Zoals gezegd zijn we achter de schermen bezig met ons nieuwe onderwijsconcept vorm te geven. De 

contouren zijn bekend, we gaan nu op zoek naar een praktische uitwerking daarvan. We hebben nog 

niet alles tot in de puntjes uitgewerkt, daar hebben we de komende twee jaar voor.  

 

Wetenschap 

Input hiervoor komt uit drie aspecten. Ten eerste zullen we wetenschappelijke inzichten anno nu 

toepassen in ons onderwijsconcept. We weten steeds meer over hoe leerlingen leren, wat hen 

motiveert en wat hen uitdaagt. Een voorbeeld hiervan is bewegend leren. Een hele schooldag stil 

achter een tafeltje zitten, is niet de beste manier om tot leren te komen. Een afwisselende schooldag 

waarbij bewegen en leren elkaar niet alleen afwisselen, maar ook samengevoegd worden, is beter 

voor een leergierig brein. Dit is één van die wetenschappelijke inzichten die we gaan verwerken in 

ons concept.  
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Visie 

Onze visie geeft ons belangrijke contouren mee. De visie is dus een belangrijke leidraad bij het 

vormgeven van ons onderwijsconcept.  

 

Pilot 

Werkt het ook in de praktijk? Op die vraag willen we samen met docenten en leerlingen antwoord 

kunnen geven voordat de Montessori Campus opengaat. Daarom start in september 2020 een 

speciale Campusklas. Leerlingen en docenten kunnen zich opgeven voor deze speciale pilotgroep 

binnen het MLF. Samen gaan we ons nieuwe onderwijsconcept in praktijk brengen. De resultaten en 

ervaringen gebruiken we om ons concept te versterken.  

 

Meedoen?  

Leerlingen die in schooljaar ‘20/’21 naar de brugklas gaan, kunnen meedoen met de pilot. Je kunt 

rekenen op extra coaching en begeleiding. Uiteraard voldoet ook het onderwijs in de pilotgroep aan 

alle landelijk gestelde kwaliteitseisen.  

 

Meer informatie of aanmelden? campus@mlf.asg.nl 
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