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In 2021 start primair onderwijs volgens campus-concept in Nobelhorst 
De Montessori Campus Almere gaat in de zomer van 

2023 open, maar vanaf 2021 krijgen kinderen van 4-12 

jaar al les volgens het nieuwe onderwijsconcept. 

Voordat nieuwbouw van het Montessori Lyceum 

gerealiseerd is, kan de Campus namelijk het 

schoolgebouw van De Verwondering aan de Marie 

Curielaan gebruiken. Dit gebouw komt vrij. In de wijk 

Nobelhorst is veel vraag naar primair onderwijs omdat 

de wijk snel groeit. Wanneer nieuwbouw gereed is, 

zullen medewerkers en leerlingen onderdeel worden 

van de campus. Ook de leerlingen en medewerkers van het MLF verhuizen dan naar de nieuwbouw 

zodat primair en voortgezet onderwijs samen één campus kunnen vormen.  

 

Aanmelden kan nu al 
Montessori Campus Almere krijgt veel vragen over het aanmelden van leerlingen (0-18) voor de 

campus. Aanmelden kan nu al door contact op te nemen met campus@mlf.asg.nl.  Leerlingen komen 

op een speciale aanmeldlijst die wordt bijgehouden door het Montessori Lyceum Flevoland. Zodra de 

aanmeldingen kunnen worden omgezet in officiële inschrijvingen, worden ouders hiervan op de 

hoogte gebracht.  

Leerlingen van 4-18 jaar kunnen worden aangemeld voor onderwijs, kinderopvang zal in een later 

stadium de aanmeldingsmogelijkheden open zetten. Via deze nieuwsbrief houden wij u hiervan op 

de hoogte.  

 

Leerlingen en ouders denken mee over campusonderwijs 
De Montessori Campus Almere is een campus van 

leraren, leerlingen en ouders. Vanaf het begin worden 

ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals actief 

betrokken bij het vormen van onderwijs. De animo om 

mee te denken is groot, merkt Emma Gribling, 

conrector van het Montessori Lyceum en één van de 

projectgroepleden.  

 

“In leerlingen, medewerkers en ouders schuilt heel 

veel inventiviteit”, vertelt Emma. “Ik heb samen met 

leerlingen een brainstorm gedaan. De vraag daarbij was: ‘stel dat het hele systeem wat je gewend 
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bent van school helemaal wegvalt. Je komt het gebouw binnenlopen maar niemand gaat je vertellen 

wat te doen. Waar zou je dan beginnen?’ Leerlingen kwamen met hele goede ideeën. ‘Durf te 

dromen en laat moeten los’, was onderdeel van de opdracht. Tijdens de brainstorm kwamen de 

leerlingen op een systeem waarbij ze zelf bedenken wat hun einddoel is. Daarbij verwoordden ze wat 

ze willen leren en hoe. Ze kwamen ook zelf met ideeën hoe ze kunnen bewijzen wat ze geleerd 

hebben. Ik vond het heel inspirerend om dat te zien, want dat is precies waar het om gaat bij de 

Campus; dat leerlingen zelf regie hebben over hun leerproces.” 

 

Naast de brainstorm met leerlingen, is er ook een klankbordgroep van ouders en een actieve 

ontwikkelgroep van enthousiaste medewerkers van met Montessori Lyceum en Montessori 

basisscholen. En er komen in de toekomst nog meer mogelijkheden voor ouders, leerlingen en 

medewerkers om mee te denken en ontwerpen”, vertelt Emma. Gezamenlijk wordt een 

leergemeenschap gevormd.  

 

Veel animo voor coachopleiding medewerkers pilotklas 
Komend schooljaar start op het Montessori Lyceum 

een pilotklas waarbij leerlingen en medewerkers gaan 

werken met het campusconcept: de campusklas. De 

ervaringen zijn van grote waarde voor de vorming van 

het definitieve onderwijsconcept. Dat er veel 

interesse was onder leerlingen voor de klas, konden 

we in de vorige nieuwsbrief al meedelen. Nu blijkt dat 

er ook veel onderwijsprofessionals betrokken willen 

zijn bij het pilotproject. De campusklas zal begeleid 

worden door twee coaches. Parallel hieraan vindt een 

opleiding tot coach plaats, waarvoor ook veel animo is. Maar liefst vijftien medewerkers hebben zich 

hiervoor opgegeven.  

 

Veel werk achter de schermen verzet  
Sinds vorig jaar de visie  van de Montessori Campus Almere is vastgesteld door het College van 

Bestuur, leek het even stil. Niets is echter minder waar; achter de schermen is hard gewerkt.  

 

Projectgroep 

Er is een projectorganisatie opgezet met een nieuwe projectleider – Nico Moen. Hij heeft contact 

met alle betrokkenen binnen ASG, maar ook  met de gemeente Almere en andere stakeholders van 

het project. De projectgroep bestaat verder uit Benno Breeuwer (rector MLF), Emma Gribling 

(conrector MLF), Annelieke van Geffen (clusterdirecteur Primair Onderwijs a.i.), Job Kooiman 
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(directeur Montessori Stad). De projectgroep is onder andere bezig met het vertalen van de visie 

naar onderwijsorganisatie en -huisvesting.  

 

Kavel 

Met de gemeente is de projectgroep in overleg over een definitieve kavel. Nico: “We hebben 

uitgebreid met de gemeente hierover gesproken, ik kan echt zeggen dat het contact heel goed en 

prettig verloopt. De plek is nog niet 100% definitief, sommige procedures kosten tijd, maar we zijn 

heel dichtbij.”  

 

Ruimtestaat 

Daarnaast is de projectgroep bezig met het opstellen van een ruimtestaat. Welke ruimte heeft een 

campus nodig? De eerste versie staat op papier, na de zomervakantie zal de ruimtestaat uitgebreid 

besproken worden met verschillende werk- en klankbordgroepen. “Het is heel prettig dat de 

gebruikers zoals medewerkers en leerlingen meedenken. Hun input is echt van groot belang.” 

 

 
www.skillsgarden.nl 

Sporthal en skills garden 

Afgelopen maanden is er overleg geweest met docenten sport en bewegen van het Montessori 

Lyceum Flevoland. Voor de huisvesting van de campus wordt de sporthal en skills garden namelijk 

erg belangrijk. Nico: “Door al in een vroeg stadium in gesprek te gaan met docenten, komen ontwerp 

en gebruik dichterbij elkaar.’’  

Skills Garden is een omgeving die uitnodigt tot bewegen, sporten, samenzijn, beleven en 

participeren. Dat gevoel moet zowel buiten als binnen aanwezig zijn. Nico: “De ontwikkeling van 

verschillende onderdelen van de campus hebben elk hun eigen aandacht nodig, maar de insteek is 

dat de ontwikkeling van de campus als integraal project zal worden aangepakt. De Montessori 
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Campus bestaat uit onderwijs, sport en bewegen (sporthal, skills garden), kunst en cultuur en 

aandacht voor natuur, duurzaamheid en ondernemerschap/bedrijvigheid. Al deze onderdelen willen 

we tegelijk ontwikkelen. Ontwerpers en architecten zullen de vraag krijgen deze onderdelen vanuit 

één visie te ontwikkelen, een uniek project!” 

 

Kinderopvang 

In de zomer zullen zes kinderopvangorganisaties hun visie en plannen indienen. De 

selectiecommissie verwacht een partner te vinden die een langdurige samenwerking aan zal gaan bij 

het realiseren en uitvoeren van Montessori Campus. De bedoeling is immers dat onderwijs en 

opvang één geheel en één organisatie vormen zodat ze in gezamenlijkheid kunnen werken aan de 

ontwikkeling van het kind.  

 

Website  

Binnenkort gaat een webpagina live met het laatste nieuws en (achtergrond-) informatie over 

Montessori Campus Almere. Mocht u voor die tijd vragen hebben, neem dan gerust contact op via  

campus@mlf.asg.nl.  
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