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Voorwoord
Welkom ouders, verzorger en leerlingen,

Stel je eens voor 
•  dat je als jong kind niet in je ontwikkeling gehinderd wordt door een overstap van kinderdagverblijf naar kleutergroep. En dat je als kind 

van twaalf jaar gewoon op je eigen vertrouwde school kunt blijven om je verder te ontwikkelen. Dat je als kind van 0 tot 18 jaar op één 
plek leert en onderwijs krijgt en zo een vloeiende ontwikkeling kunt doormaken, een ontwikkeling naar een completer mens. 

•  dat je als kind zelf je leerdoelen mag bepalen. Dat je nieuwsgierigheid dagelijks geprikkeld wordt om meer en verder te leren. Dat je 
daardoor veel leert, omdat het je motiveert om te leren en je te ontwikkelen. 

•  dat je als kind uitgedaagd wordt om je eigen talenten te ontdekken. Dat je de ruimte krijgt om te leren op een plek die jou het beste 
past: binnen, buiten, zittend, liggend, spelend of ontdekkend. Dat de buitenomgeving net zo leerzaam en uitdagend is als de binnen-
kant van de school. 

•  dat leren en bewegen in complete harmonie met elkaar zijn. Dat bewegen het leren versterkt en daarom een vaste plek heeft in het 
onderwijs en in het gebouw. 

•  dat school en kinderopvang een prikkelend en uitdagend begin zijn van een leven lang leren. Waar niet alleen kennis en vaardigheden 
worden geleerd, maar waar je vooral leert nieuwsgierig te zijn en hoe die nieuwsgierigheid je nu en in de toekomst kan helpen om 
verder te komen. 

•  als de leraar ook je coach, inspirator, trainer, motivator en begeleider is. En dat die je helpt om te zien welke leerdoelen bij je passen. 

Dát is de Montessori Campus Almere. 
In schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met de Montessori Campus 4 – 14, met de tijd groeien we door naar 0 tot 18. Een onderwijsplek 
waar wij een vloeiende doorstroom realiseren van basis-naar voortgezet onderwijs. We starten eerder en determineren later en het 
onderwijs wordt passend gemaakt op ieder kind, want ieder kind is uniek. 

De Montessori Campus Almere is gesitueerd in het tijdelijke gebouw aan de Marie Curielaan in Nobelhorst. In 2024 zal de nieuwbouw 
opgeleverd worden en betrekken de Montessori Campus en het Montessori Lyceum samen het nieuwe gebouw om van daaruit verder te 
gaan als één Montessori Campus 0 tot 18 jaar.

Met veel plezier presenteer ik u hierbij de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023. Deze gids bevat zowel praktische als inhoudelijke 
informatie over onze school. Naast deze schoolgids vindt u op onze website aanvullende informatie. Zie voor uitgebreide informatie het 
visiestuk op onze website en de website van de campus: www.montessoricampus.nl.

Graag wens ik u allemaal een succesvol en inspirerend schooljaar toe!

Namens het team,

Emma Gribling, waarnemend Rector

Keuze is het begin van elke groei
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Samen vormen we een hechte gemeenschap waar wij een 
goed leerklimaat en het prettige sociale klimaat erg belangrijk 
vinden. Dat komt niet alleen door de kleinschaligheid, maar 
vooral door de manier waarop er wordt gewerkt met elkaar, 
in en om de lessen. Respect, normen en waarden staan 
hoog in het vaandel. Docenten, en vooral ook mentoren, 
praten op een montessorischool mét in plaats van over de 
leerlingen en dat merk je: iedereen kent elkaar. Als Leerling, 
maar ook als mens. 

Onze missie
Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek! We werken vanuit 
vertrouwen in de mogelijkheden van ieder mens om zich 
via een eigen weg te ontwikkelen tot een zelfstandig, zelfbe-
wust, creatief en ondernemend individu.

Onze visie
Onze school is een ontmoetingsplek waar de leerling groeit, 
zich ontwikkelt en ontdekt wie het is en wat het wil worden, 
zowel op kennis als sociaal-emotioneel gebied. Wij hebben 
de overtuiging dat iedere leerling vanuit een natuurlijke 
nieuwsgierigheid leert. Wij ondersteunen de leerling om 
verantwoordelijkheid in het eigen leerproces te nemen.

Als Montessori Lyceum Flevoland (MLF) bieden we mavo, havo en vwo. Wij bieden en ontwikkelen dagelijks 
hedendaags bijzonder onderwijs gebaseerd op de onderwijskundige grondslag van dr. Maria Montessori. 
Met zo’n zeshonderd leerlingen en zeventig medewerkers zijn wij een kleinschalige middelbare school.

dit zijn wij

Wat de handen maken, onthoudt het brein
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Leidende principes van Montessori
Montessorionderwijs heeft tot doel de leerlingen onafhan-
kelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen te geven. Wij geloven 
dat deze drie eigenschappen van groot belang zijn. Het 
zijn randvoorwaarden om goed tot ontwikkeling te kunnen 
komen, zodat kinderen doorgroeien tot adolescenten die 
hun bijdrage aan de wereld kunnen geven. Op het MLF geven 
we onderwijs aan de hand van vier leidende principes uit het 
gedachtegoed van Maria Montessori. Deze vier principes 
staan tevens garant voor onze onderwijskwaliteit.

Uniciteit
Iedere leerling mag zichzelf zijn en is daarmee uniek. Dat 
geven we graag de ruimte. We erkennen de individualiteit 
van de leerling en passen ons onderwijs daarop aan.

Ontwikkelingsfasen
Leerlingen ontwikkelen zich in verschillende fasen. Wij 
richten ons onderwijs zo in, dat we een organische en dyna-
mische ontwikkeling mogelijk maken.

Betekenisvol onderwijs
Betekenisvol onderwijs bieden en materiaal inzetten om 
lesstof concreet en uitdagend te maken, is dagelijks aan de 
orde op onze school.

Eigen ontwikkeling
Iedere leerling heeft recht op zijn eigen ontwikkeling. Onze 
docenten, coaches en specialisten sturen bij, ondersteunen 
en motiveren.
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Kernwaarden
Het MLF heeft vijf kernwaarden die een rode draad vormen voor ons. De kern-
waarden vormen samen met de vier leidende principes onze uitgangspunten. Met 
behulp van deze vijf kernwaarden kunnen wij onderwijs bieden met hoofd, hart en 
handen.

Vertrouwen
Op onze school hebben we hoge verwachtingen van ieder mens en hebben we vertrouwen 
dat die verwachtingen worden waargemaakt. Vertrouwen – in jezelf en in je eigen kunnen – is 
belangrijk voor leerlingen om goed tot leren te kunnen komen. Ook is het belangrijk dat de 
mensen om hen heen – vrienden, klasgenoten, docenten, collega’s – vertrouwen in de leerling 
hebben en dat ook laten zien.

Ons montessorionderwijs werkt vanuit een krachtig vertrouwen in de mogelijkheden van 
ieder mens om zich via een eigen weg te ontwikkelen tot een verantwoordelijke ‘bouwer 
van de toekomst’. Als school leiden we leerlingen op tot mensen die autonoom zijn, zelf-
standig kunnen functioneren en creëren (of ‘bouwen’ zoals Montessori dit noemt). Dit alles 
gebeurt vanuit een sterk gevoel van verbinding met anderen en de leefomgeving. De vrij-
heid van keuzes binnen het leerproces die wij geven, is nodig voor het ontwikkelen van deze 
scheppende kracht en voor de verbinding met anderen. Zonder te weten wat er te koop is 
en wat jij kunt, bestaat er immers geen echte vrijheid van keuze. Kortom: vrijheid & kennis 
versterken elkaar. Dat we verschillend zijn, ook in ons leren, omarmen wij en wordt op onze 
school verwelkomd.

Verantwoordelijkheid
Verantwoordelijkheid kun je oefenen en ervaren op onze school. Een leerling krijgt verant-
woordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en leren. Onze leerlingen hebben ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid en leren ook dat je samen leeft en dat je elkaar helpt als dat nodig is. 
Ze leren zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar.

Wij geloven er in dat ‘help mij het zelf te doen’ uiteindelijk de meest effectieve manier is 
voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen. Eigen verantwoordelijkheid nemen hierin kan een 
behoorlijke uitdaging zijn. Daarom begeleiden onze mentoren, docenten en specialisten hen  
hierin vanuit  rollen als coach, inspirator, trainer, motivator en begeleider.

Autonomie
Op onze school zijn zelfsturing, zelfreflectie, zelfkennis en zelfbewustzijn de basis van de 
autonomie van zowel de leerlingen als de medewerker. We geven leerlingen eigenaarschap 
over hun leerproces en organiseren dit in samenspraak. Leerlingen leren niet alleen zelf aan 
het roer te staan, maar ze leren ook in verbinding te blijven met hun sociale omgeving.

We streven binnen de mogelijkheden van ieder kind maximale vrijheid te bieden. Vrijheid 
om te worden wie je bent, vrijheid om te kunnen oefenen met het nemen van verantwoor-
delijkheid. Als leerling kun je bij ons, binnen grenzen en waar mogelijk zelf kiezen voor een 
eigen tempo en leerstijl.  Als leerling ben je verbonden met elkaar en met de samenleving 
om je heen. Deze verbondenheid stelt grenzen aan individuele vrijheden. Dat betekent dat 
leerlingen niet altijd maar kunnen doen wat ze willen. Wij noemen dat: de ‘vrijheid in gebon-
denheid’.

Socialisatie
Je bent niet alleen op de wereld. Je hebt mensen om je heen met wie je samen kunt werken, 
bouwen en spelen. De leerling is onderdeel van onze maatschappij. Onze maatschappij 
is onderdeel van de wereld. Kosmisch onderwijs, medeburgerschap, je inzetten voor een 
gemeenschap leer je door te doen en te ervaren op school, onze eigen mini-maatschappij. Zo 
ontwikkelen de leerlingen zich tot jongvolwassenen die in de 21e eeuw hun steentje kunnen 
bijdragen.

De leerlingen komen elkaar niet alleen tegen in de kantine en de overblijfruimtes, maar ook 
tijdens de keuzewerktijd en de leergebieduren (zie voor uitleg ‘Het jaar rond’), als ze samen-
werken met schoolgenoten. Leerlingen die elkaar helpen bij het werk; dat is op het MLF de 
normaalste zaak van de wereld. We hebben hier een prettig klimaat,  omdat we in eerste 
instantie uitgaan van vertrouwen.

Uniciteit
Ieder mens is uniek. Iedereen is vrij om te zijn wie hij wil zijn en krijgt daar de ruimte voor. 

Onze docenten en coaches doen er alles aan om de individualiteit van de leerlingen te zien 
en te erkennen. Ze passen hun begeleiding en onderwijs aan aan de identiteit van het indivi-
duele leerling. Leerlingen hebben hierdoor de vrijheid zich te ontwikkelen volgens een eigen 
patroon. 
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Periode
Het schooljaar is in vier perioden verdeeld. De leerdoelen 
en de leerstof die de leerling per periode voor alle vakken 
moet beheersen, staan in het PeriodePlan, deze is te vinden 
in de Elektronische WerkOmgeving van SOMtoday (ELO). Dit 
PeriodePlan is het centrale instrument bij de eigen planning, 
de reflectie op het leren, de begeleiding door docenten en 
mentoren en de communicatie met de ouders. De onder-
delen die de leerling verwerkt heeft, worden door de docent 
in het PeriodePlan beoordeeld en daarna afgetekend. Zo 
hebben leerlingen, ouders, docenten en mentoren een 
overzicht van het werk dat door de leerling wordt gedaan. 
Heel belangrijk is dat de beschrijving van de te behalen leer-
doelen en de te verwerken leerstof in het PeriodePlan het 
normtempo en het normniveau aangeven. Voorlopen op het 
normtempo mag, achterlopen is niet de bedoeling. 

De Montessoriles
De montessoriles kenmerkt zich door te voldoen aan van de 
volgende zes karakteristieken:
1.  Hoofd, hart en handen: montessorionderwijs biedt een 

bredere vorming aan dan alleen gericht op cognitieve 
doelen en streeft naar verdieping van leren door inte-
gratie van hoofd, hart en handen.

2.  Leren kiezen: het is een voorwaarde voor de ontwikkeling 
van de zelfstandigheid dat leerlingen leren om keuzes te 
maken.

3.		Reflecteren: reflectie op het leren vormt voor de leer-
kracht en leerlingen de basis om vast te stellen waar een 
leerling staat in zijn of haar ontwikkeling en daarnaar te 
handelen.

4.  Sociaal leren: leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het 
voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal functio-
neren met leeftijdsgenoten. 

zo werken wij

5.  Samenhang in leerstof: de nota ‘het Montessorionder-
wijs in de 21e eeuw’ geeft aan dat leerlingen werkelijk-
heidsgebieden moeten onderzoeken. Daarmee worden 
de grenzen tussen de traditionele vakken overschreden.

6.  Binnen en buiten school: het leren van bekwaamheden 
en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt in en 
buiten school plaats. Analoog aan de ‘oefening voor het 
dagelijks leven’. 

In het montessorionderwijs staan zelfstandigheid, samen-
werken en eigen verantwoordelijkheid centraal. De lesdagen 
en lesuren zijn daar op ingericht. Er zijn vijf soorten lessen:

Basisuren
Een lesdag op het MLF bestaat meestal uit vijf of zes lesuren 
van zeventig minuten. Hier krijgen leerlingen de gelegenheid 
zich de basiskennis en -vaardigheden eigen te maken die 
vereist zijn voor het betreffende vak. De regie van deze uren 
ligt bij de docent.  De lessen bestaan uit instructie en  acti-
verende werkvormen. De docent neemt de rol van coach en 
begeleider aan. 

Leergebieduren (vanaf 3 mavo, 4 havo, 4 vwo)
Deze uren zijn gekoppeld aan de leergebieden communi-
catie, maatschappij en natuur. Tijdens deze uren kunnen 
leerlingen zelfstandig werken aan één van de vakken uit 
het leergebied. Er is ook ruimte voor verdieping, we bieden 
vakoverstijgend onderwijs aan, binnen het betreffende leer-
gebied.

KeuzeWerkTijd (KWT)
Elke dag is er één lesuur waar de leerling zelf mag kiezen 
aan welk vak hij/zij wil werken en hiervoor intekent. Dit heet 
KeuzeWerkTijd en is, net als de andere lessen, zeventig 
minuten en verplichte onderwijstijd. Tijdens de KWT zitten 

verschillende leerjaren én verschillende niveaus bij elkaar, 
namelijk alle leerlingen die tijdens een KWT-uur voor dat vak 
hebben gekozen. Dit maakt ‘leren met en van elkaar’ goed 
mogelijk. Als het nodig is, kan een docent zijn leerlingen 
verplichten een KWT voor zijn vak te volgen. Ook kan de 
mentor de leerling bij een bepaald vak inplannen. In beide 
gevallen wordt de keuzemogelijkheid van de leerling tijdens 
die KWT tijdelijk beperkt.

Mentoruren en WerkBesprekingsuren (WB-uren)
Tijdens deze uren bespreekt de leerling met zijn mentor de 
voortgang, het verzuim en de kwaliteit, maar ook het sociale 
welbevinden.

MiddagWerkTijd (MWT)
De sluiting van de scholen heeft gevolgen gehad op de cogni-
tieve vaardigheden van onze leerlingen. Sommige leerlingen 
zijn ver vooruit gegaan en sommige leerlingen hebben meer 
stil gestaan in de ontwikkeling bij sommige vakken. Omdat 
niet ieder kind hetzelfde uit de coronaperiode is gekomen is 
het noodzakelijk dat we maatwerk bieden in het aanbieden 
van extra stof of begeleiding.  

Hetzelfde geldt voor de sociaal emotionele vaardigheden. 
Het terugkomen naar school, teleurgesteld zijn in jezelf, 
angstig voor toetsen of grote groepen, noem het maar op; 
de lockdown heeft impact gehad op het welbevinden van 
onze leerlingen. Ook in deze is het noodzakelijk dat er maat-
werk kan worden geboden.  Extra begeleiding voor hen vindt 
plaats in de Middagwerktijd (MWT). Deelname aan MWT is 
vrijwillig tenzij de mentor, vakdocent of het zorgteam het 
noodzakelijk vindt voor de voortgang of het welbevinden van 
de leerling om hier deel aan te nemen.

Extra aanbod
Kunst in de middag, Sport in de middag & Lego-league
Leerlingen kunnen deel nemen aan de extra programma’s 
Kunst in de Middag en Sport in de middag. ‘Kunst in de 
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middag’ heeft een gevarieerd aanbod. Drama, beeldende 
vorming en muziek. Het aanbod kan vakoverstijgend zijn. 
Wensen van leerlingen worden indien mogelijk gehonoreerd. 
Iedere periode wisselt het aanbod en kan een leerling parti-
ciperen.
Bij ‘Sport in de middag’ wordt aandacht besteed aan sporten 
waar een leerling normaal gesproken niet zo snel mee in 
aanraking komt. 
Lego-League is een internationale technologiewedstrijd voor 
leerlingen van 9 t/m 15 jaar. Tijdens deze activiteit worden 
leerlingen uitgedaagd om te denken als wetenschappers en 
technici. Ze werken samen aan een innovatieproject waarbij 
ze een eigen robot bouwen en programmeren, om hier 
vervolgens missies mee uit te voeren in een robotwedstrijd.

MLF-weken
Twee weken per schooljaar werkt de hele school aan 
projecten of zijn er werkweken. Door het werken in leerge-
bieden gaan leerlingen nog meer samenhang ervaren tussen 
vakken, want tijdens die weken zijn de grenzen tussen alle 
leergebieden en vakken verdwenen. De Montessorididac-
tiek krijgt dan extra ruimte. In deze weken verbinden we 
de werelden binnen en buiten de school extra met elkaar. 
Excursies, uitstapjes en gastsprekers zijn vaste onderdelen 
tijdens de MLF-weken. 

In de MLF-weken is er veel ruimte voor het maken van eigen 
keuzes: leerlingen kiezen zelf uit verschillende werkweken 
en projecten. Denk daarbij aan: kunstweek, programmeren, 
survival. 

LeerlingVolgSysteem (LVS) 
Het leerlingvolgsysteem neemt een belangrijke plek in op 
school. Een goede individuele begeleiding van de leerling is 
afhankelijk van juiste en actuele informatie voor iedereen. 
Het LVS is dat wij gebruiken is SOMtoday. Hierin wordt, 
binnen wettelijke grenzen en verplichtingen, informatie 

opgenomen over tempo, niveau en andere gegevens die 
voor het leerproces belangrijk zijn. De leerling, de mentor, 
de docent, het zorgteam, de schoolleiding en de ouders of 
verzorgers hebben via eigen codes toegang tot hun deel van 
deze informatie binnen dit systeem.

Reflectie
Om leerlingen (meer) inzicht te geven in hun leerproces, 
reflecteren we op verschillende manieren. Na een proef  
wordt er per vak gereflecteerd op de voorbereiding en pres-
tatie van de leerling onder begeleiding van de vakdocent. 
Direct na het eind van een periode reflecteert de leerling 
op basis van zijn beoordelingen van de afgelopen periode.  
En maakt een plan van aanpak voor de volgende periode. 
De reflectie en het plan van aanpak bespreekt leerling met 
zijn mentor in de werkbespreking. De mentor neemt dit 
mee als input bij de verslagvergadering. Adviezen die hieruit 
volgen, verwerkt de mentor in het mentorcommentaar op 
het verslag van de leerling.

Beoordeling 
Het beoordelen van het werk van leerlingen is eerst en 
vooral gericht op het geven van feedback door de docent 
en het samen reflecteren op het leren. Belangrijk is om 
hiermee vervolgens goed aan te sluiten bij de behoefte aan 
begeleiding van de leerlingen. Daarnaast beoordelen we het 
werk van leerlingen om inzicht te verschaffen in het niveau 
waarop er gewerkt wordt en in hoeverre dit voldoet aan de 
gestelde norm.

Toetsing en examens
We werken met verschillende vormen van toetsen. Op het 
MLF noemen we een toets een proef. Een proef wordt door 
de docent ingepland, maar mag door de leerling eerder 
gemaakt worden. De proef is een verplicht onderdeel die 
de leerling maakt om te laten zien dat hij/zij de stof en 

leerdoelen beheerst. Alle proeven in de bovenbouw vallen 
onder het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting). Een 
overzicht van alle PTA’s is te vinden op onze website.
Toetsing gebeurt niet alleen door het maken van een schrif-
telijke proef. Toetsing kan ook door mondelinge presenta-
ties, practica en/of werkstukken.

Verslag
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen op elk moment 
via SOMtoday volgen wat de vorderingen en prestaties van 
de leerling zijn. Bovendien ontvangen zij vier keer per jaar 
een verslag van de schoolprestaties. In de week daarvoor 
worden verslagvergaderingen gehouden. Het verslag geeft 
per vak een overzicht van de behaalde resultaten qua voort-
gang en niveau. Daarnaast wordt er informatie gegeven 
over andere competenties, die wij als montessorischool 
belangrijk vinden (Autonomie, Reflectie en Sociaal leren). De 
gemaakte reflecties van de leerlingen worden meegenomen 
tijdens deze verslagvergaderingen.

Na het verschijnen van een verslag worden de ouders uitge-
nodigd voor een ouderspreekuur met de mentor van de 
leerling.

Montessori certificaat
Het montessori certificaat is een zogenaamd plusdocu-
ment.  Een plusdocument is een verzamelstaat dat de 
brede vorming van de leerling zichtbaar maakt door bijvoor-
beeld het benoemen van extra curriculaire activiteiten, het 
beschrijven van competenties, vaardigheden en bijzondere 
talenten. 

Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen een aantal 
‘montessoricertificaat-dagen’. Dit zijn dagen waarop zij geen 
lessen volgens een rooster volgen maar de ruimte krijgen 
om juist te werken aan die brede vorming. Het eigenaar-
schap en de invulling van deze dagen ligt geheel in handen 
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van de leerling en beslaan de drie brede montessori-ontwik-
keldoelen zelfstandigheid, maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid en creativiteit. 

Het certificaat is dan ook een echt groei-document, dat 
gedurende de schoolcarrière meegroeit met de leerling. Bij 
het eindexamen krijgen de leerlingen hun eigen certificaat 
mee en kunnen deze trots tonen bij hun vervolgstudie of 
toekomstige werkgever.

Opbrengsten
De kwaliteit van ons onderwijs heeft voortdurend onze 
aandacht. We werken aan de hand van speerpunten aan 
verbeteringen. De kwaliteit van het onderwijs wordt natuur-
lijk primair bepaald door de kwaliteit van docenten. De 
professionele ontwikkeling van onze docenten vinden wij 
dan ook erg belangrijk.   

We willen graag borgen wat goed is en verbeteren wat 
minder goed gaat. Hiervoor hebben wij feedback nodig van 
leerlingen, ouders en docenten. Daarnaast vinden periodiek 
allerlei metingen plaats om de opbrengsten van de verbe-
teracties in kaart te brengen en op basis daarvan de doelen 
bij te stellen. Naast deze metingen vormt zelfevaluatie een 
onderdeel van onze kwaliteitszorg. 

Dit schooljaar focussen wij nadrukkelijk op de laatste 
stappen in de leercyclus en de kwaliteitscyclus om hiermee 
op alle niveaus een extra impuls te geven aan het verbeter-
traject. In termen van ‘plan, do, check, act’ doelen we hier 
op de fasen ‘check’ en ‘act’. Daarnaast is er een extra focus 
op corona effecten onder leerlingen waarbij achterstands-
groepen en gekozen interventies worden geëvalueerd. 

Slagingspercentages
2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Mavo 87% 98% 87% 100%* 96%**

Havo 84% 97% 92% 100%* 80%**

Vwo 88% 100% 96% 100%* 73%**

*    In het schooljaar 2019-2020 hebben de leerlingen tot maart volwaardig 

onderwijs gevolgd en is het centraal examen niet doorgegaan. Op 

basis van de schoolexamencijfers zijn onze leerlingen beoordeeld.

**  in het schooljaar 2020-2021 is het volwaardige onderwijs geen 

constante factor geweest. Een groot deel van het jaar hebben de 

leerling onderwijs op afstand gevolgd en dit heeft effect gehad op de 

resultaten.

Kwaliteitsonderzoek inspectie
De inspectie beoordeelt de kwaliteit van ons onderwijs. 
De onderwijskwaliteit op het MLF is volgens de inspectie 
voldoende. Het rapport van de inspectie is te vinden via de 
website www.scholenopdekaart.nl. 
Doorgaans leiden deze rap porten altijd tot verbeterplannen. 
Daarmee is (en blijft) het MLF een school in ontwikkeling.

Venster voor Verantwoording
Het MLF neemt deel aan Vensters voor Verantwoording. Dit 
betekent dat onze resultaten volledig online (www.schoolop-
dekaart.nl) beschikbaar zijn.  

Kwaliteit montessorionderwijs
Montessori Lyceum Flevoland is lid van de Vereniging Voort-
gezet Montessori Onderwijs (VMO). De VMO is onderdeel 

van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV). De kwali-
teit van het montessorionderwijs wordt gewaarborgd door 
de Nederlandse Montessori Vereniging. Om volledig erkend 
lid te worden van het VMO, is Montessori Lyceum Flevoland 
door deze organisatie gevisiteerd en gecertificeerd. De zelfe-
valuatie en eindrapportage is te vinden op onze website. 
Deze interne kwaliteitsbewaking van de vereniging bestaat 
sinds enkele jaren en wordt niet alleen gewaardeerd door 
de leden van de vereniging zelf, maar ook door de lande-
lijke inspectie. Informatie over de Nederlandse Montessori 
Vereniging en de vereniging Voortgezet Montessori Onder-
wijs is te vinden op de website www.montessori.nl.

Onze laatste visitatie was in juni 2022. De commissie heeft 
beide locatie gevisiteerd en onze erkenning verlengd. Wij 
kijken terug op een succesvol bezoek!

Opleidingsschool
Het MLF heeft naast bevoegde en ervaren docenten ook 
werknemers die tegelijkertijd een lerarenopleiding volgen. 
Binnen het MLF worden deze collega’s gecoacht en begeleid 
door de schoolopleider. Er is hiervoor een structurele samen-
werking aangegaan met de andere scholen van de Almeerse 
Scholengroep (ASG) en een aantal lerarenopleidingen. Het 
MLF is lid van de Almeerse Academische Opleidingsschool 
(AAOS) en zijn daarmee een gecertificeerde opleidings-
school. Docenten in opleiding zijn één of meer dagen per 
week op onze school en assisteren docenten, helpen leer-
lingen en voeren zelfstandig onderwijstaken uit. Het MLF 
draagt zo een steentje bij aan het opleiden van toekomstige 
collega-docenten. En andersom: studenten kunnen het MLF 
veel vertellen over nieuwe ontwikkelingen. De aanwezigheid 
van studenten zorgt voor een voortdurende ontwikkeling en 
leveren zo een bijdrage aan de kwaliteit en actualiteit van ons 
onderwijs.   
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Ouders
De manier van werken op het MLF is op een aantal punten 
anders dan de manier van werken op andere scholen in de 
regio. Wij organiseren bij de start van het schooljaar een 
aantal bijeenkomsten voor nieuwe ouders om informatie te 
geven over onze manier van werken en wat wij hierbij van 
leerlingen en ouders verwachten. Wij merken dat zeker in 
het eerste leerjaar zullen leerlingen nog moeten wennen 
aan de structuur van het MLF. Als u regelmatig met uw zoon 
of dochter praat over wat hem/haar bezighoudt op school, 
draagt u ook een steentje bij aan de gewenning en leert u de 
werkwijze van school kennen.

Drie keer per jaar nodigen wij ouders uit voor het mentor-
spreekuur. Dan is er tijd voor informatie-uitwisseling tussen 
ouders en school. Mocht u zich tussentijds zorgen maken 
over het functioneren van uw kind, neem dan gerust contact 
op met de mentor. Dit geldt ook als er persoonlijke omstan-
digheden zijn die invloed hebben op het functioneren en de 
prestaties van de leerling.

Mentoren
In de onderbouw kennen we een groepsmentoraat en een 
individueel mentoraat. De mentoren zijn verantwoordelijk 
voor de individuele- en groepsbegeleiding. Deze begelei-
ding vindt plaats tijdens de mentoruren en de WerkBespre-

Hoofdstuk 2 • Onze school

we helpen je verder
Op onze school heerst een prettig sociaal klimaat. Je kunt jezelf zijn en krijgt de ruimte jezelf te ontdekken. 
Je kunt – binnen grenzen – kiezen voor een eigen tempo, leerweg en leerstijl. Onze docenten en mentoren 
coachen jou hierbij.

Help mij het zelf te doen

king (WB). De mentor is de spil van de begeleiding bij ons 
op school. Hij/zij begeleidt de leerling bij drie verschillende 
aspecten, het:
1. leerproces;
2. sociaal-emotionele proces;
3. keuzeproces.

Iedere leerling heeft eens per twee weken een individueel 
gesprek met de mentor; de WerkBespreking. Dan wordt 
onder andere de planning voor de komende tijd gemaakt en 
wordt besproken hoe de leerling in de vorige periode heeft 
gewerkt. Wanneer een leerling of een groep problemen 
heeft met het schoolwerk en de planning daarvan, wordt 
er door de leerling(en) en de mentor samen naar moge-
lijke oorzaken en oplossingen gezocht. Leerlingen uit het 
eerste jaar krijgen één van de twee mentoren als individuele 
mentor toegewezen die hen het hele jaar begeleidt. Voor het 
tweede jaar streven we naar zo veel mogelijk continuïteit in 
de begeleiding door mentoren. 

Vanaf het vierde leerjaar kiezen de leerlingen een indivi-
duele mentor uit de hele groep van docenten waarvan ze les 
hebben. In leerjaar 3 is er een groepsmentor die de studie-
begeleiding en de loopbaanoriëntatie (LOB) verzorgt. De 
individuele mentor onderhoudt contacten met alle betrok-
kenen en is voor ouders het eerste aanspreekpunt van de 
school.

Decanaat
Iedere opleiding heeft zijn eigen decaan. De decaan is 
verantwoordelijk voor de (lessen) Loopbaan Oriëntatie en 
-Begeleiding (LOB). Het proces van studie- en beroepskeuze 
start al in de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs 
en loopt door tot in de vervolgopleidingen. Belangrijk in dit 
proces is dat leerlingen gedurende hun schoolloopbaan een 
duidelijker beeld krijgen van hun interesses, vaardigheden 
en (on)mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen zij vervol-
gens onderzoeken welke studie- en beroepsmogelijkheden 
binnen hun bereik en interesses liggen. De decaan is het 
aanspreekpunt voor die mentoren die zich bezighouden 
met keuzebegeleiding. Daarnaast beschikt de decaan over 
uitgebreide informatie over de diverse vervolgopleidingen 
en toelatingsprocedures en onderhoudt de contacten met 
het vervolgonderwijs. De profielkeuzeboekjes alsmede de 
contactgegevens van de decanen zijn terug te vinden op 
onze website.

Zorgteam
Een aantal leerlingen komt met een ontwikkelingsperspec-
tiefplan (OPP) op school. De gemaakte afspraken en hande-
lingsplannen uit het OPP van het basisonderwijs worden 
door het MLF zo veel mogelijk voortgezet. En gedurende de 
schoolcarrière kunnen hulpvragen via de mentoren aan het 
licht komen. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, 
de orthopedagoog, social worker en de begeleider Passend 
Onderwijs. Deze overleggen regelmatig over de leerlingen 
met een extra ondersteuningsbehoefte. In dit overleg wordt 
een ondersteuningsplan gemaakt en worden afspraken 
gemaakt en geëvalueerd. Kijk voor meer informatie over de 
zorgopbouw op onze website.

17



Passend Onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onder-
wijs in werking getreden. Passend Onderwijs is de nieuwe 
manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra onder-
steuning nodig hebben, georganiseerd wordt. Montessori 
Lyceum Flevoland biedt binnen haar mogelijkheden en in 
redelijkheid alle kinderen, ook de kinderen met een extra 
ondersteuningsbehoefte, de gelegenheid regulier onder-
wijs te volgen. In goed overleg met alle betrokkenen wordt 
bekeken of voor leerlingen met een ondersteuningsvraag 
onderwijs op het MLF haalbaar is. Natuurlijk spelen de ernst 
van de handicap, de leeftijd van de leerling en de omvang van 
de noodzakelijke interne en externe begeleiding en onder-
steuning een rol. Mocht plaatsing op de school van eerste 
voorkeur redelijkerwijs niet mogelijk blijken, dan spant het 
MLF zich in een andere mogelijkheid tot inschrijving aan te 
bieden. Voor leerlingen die in de loop van hun schoolloop-
baan een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben, regelt 
de school samen met de ouders de ondersteuning. Meer 
informatie over de extra ondersteuning van leerlingen met 
een ondersteuningsbehoefte is terug te vinden in het onder-
steuningsprofiel (SOP) van het MLF op onze website. 

Dyslexie
Ongeveer 4 tot 5% van de kinderen in Nederland heeft 
dyslexie. We hebben op school een eigen dyslexiecoördi-
nator in het zorgteam. Deze ondersteunt leerlingen, ouders 
en docenten bij het begeleiden van leerlingen met dyslexie 
en de afstemming daarvan met elkaar en helpt leerlingen 
die leerproblemen ondervinden als gevolg van dyslexie, om 
deze zelf op te lossen.

Wij zijn van mening dat vooral de leerling zelf verantwoor-
delijk is voor het leren omgaan met zijn/haar dyslexie. 

Ondanks alle mogelijkheden die wij als school bieden, zoals 
eerder genoemd is de leerling de spil van zijn eigen begelei-
ding. Het accepteren van die eigen verantwoordelijkheid is 
niet makkelijk, maar is volgens ons de enige manier waarop 
leerlingen met dyslexie op het juiste cognitieve niveau een 
diploma kunnen halen.

De manier waarop wij dagelijks werken, blijkt leerlingen met 
dyslexie een aantal voordelen te bieden:
•   (Alle) Leerlingen mogen proeven herkansen (volgens 

herkansingsbeleid).
•  Leerlingen kunnen binnen de KWT en WB extra aandacht 

besteden aan de voor hen lastige onderdelen van de stof.
•  Leerlingen hebben houvast aan de van tevoren vastge-

legde structuur van de lesstof in ons PeriodePlan.
•  Leerlingen kunnen, binnen grenzen, hun werktempo in de 

les zelf bepalen.
•  Leerlingen kunnen met een eigen laptop werken of met 

een computer van school.

Daarnaast is er een aantal extra voorzieningen voor leer-
lingen met dyslexie:
•  Iedere leerling heeft een dyslexiekaart met daarop de 

individuele extra mogelijkheden voor begeleiding per vak. 
Docenten maken gebruik van deze mogelijkheden als dat 
nodig is.

•  De school heeft het PC-programma ‘Sprint’ waarmee 
toetsen voorgelezen kunnen worden. 

•  Je kunt je mondeling laten toetsen.
•  Verlengde toetstijd.

Zo willen we de extra inspanning die elke dyslectische 
leerling zal moeten leveren om op niveau te kunnen pres-
teren zo veel mogelijk ondersteunen (zie ook de website  
www.steunpuntdyslexie.nl).

Contactpersoon vertrouwenszaken 
Binnen onze school streven wij naar een sfeer van veiligheid 
en vertrouwen. Desondanks kan het zo zijn dat leerlingen 
zich geïntimideerd voelen door gedrag van anderen binnen 
de school op het gebied van ongewenste omgangsvormen. 
U kunt daarbij denken aan seksuele intimidatie, maar ook 
verbaal of fysiek geweld of aan het dreigen daarmee, aan 
pesten of chanteren.

Bij seksuele intimidatie hebben leerlingen last van opmer-
kingen over hun uiterlijk, kleding en gedrag, van aanrakingen 
of van blikken met een seksuele bijbedoeling. Deze seksuele 
intimidatie kan van de kant van medeleerlingen komen of 
van medewerkers.  

Om leerlingen en medewerkers van de school op te vangen 
die zich geïntimideerd voelen, is er een contactpersoon 
vertrouwenszaken aangesteld bij wie zij terecht kunnen. 
Ook ouders kunnen hiermee contact  opnemen. Kijk voor de 
contactgegevens op onze website. De contactpersoon praat 
er met uw kind over en bespreekt de stappen die genomen 
kunnen worden om het probleem aan te pakken en op te 
lossen. 

De contactpersoon neemt zo nodig contact op met de 
verantwoordelijk teamleider van de school en/of met GGD 
Flevoland. Het is ook mogelijk zelf direct contact op te nemen 
met GGD Flevoland.
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Op Montessori Campus Almere bieden we een ontmoe-
tingsplek waar uw kind groeit, ontwikkelt en ontdekt wie 
het is en wat het wil worden, zowel op cognitief als soci-
aal-emotioneel gebied. Hier kan uw kind zich ontwikkelen 
van baby en peuter tot puber en jongvolwassene, in een 
vloeiende doorlopende lijn met soepele overgang op vier- 
en twaalfjarige leeftijd. Vanuit een natuurlijke nieuwsgierig-
heid, via een eigen weg en in hun eigen tempo, want ieder 
kind is uniek! Op Montessori Campus Almere bieden we 
een ontmoetingsplek waar uw kind groeit, ontwikkelt en 
ontdekt wie het is en wat het wil worden, zowel op cogni-
tief als sociaal-emotioneel gebied. Hier kan uw kind zich 
ontwikkelen van baby en peuter tot puber en jongvolwas-
sene, in een vloeiende doorlopende lijn met soepele over-
gang op vier- en twaalfjarige leeftijd. Vanuit een natuurlijke 
nieuwsgierigheid, via een eigen weg en in hun eigen tempo, 
want ieder kind is uniek!

Doorgaande ontwikkellijn 0-18
De Campus is een eenheid voor alle kinderen van 0 tot 18 
jaar. De overgang tussen opvang en school, de overstap naar 
een andere school of bij het wisselen van leerjaar hanteren 
wij bewust niet. Wij zien dat dit barrières zijn die altijd een 
stagnatie in de ontwikkeling van het kind betekenen. Op 
onze Campus zien we ieder kind als een uniek individu. Bij 
groepsindelingen houden we niet alleen rekening met de 
leeftijd van het kind, maar vooral met de persoonlijke ontwik-

keling, leerdoelen, interesses en behoeften. Zo creëren we 
een doorgaande ontwikkellijn van 0 tot 18 jaar. Vanaf de 
tienerleeftijd maken kinderen een keuze voor een richting. 
De keuze voor een schoolniveau gebeurt niet zoals elders 
met 12 jaar, maar als het kind eraan toe is.

Individualiteit
Bij individueel onderwijs hebben we respect voor de eigen-
heid van ieder individu. We gaan uit van de individualiteit van 
elk kind, maar erkennen ook dat ieder kind zich ontwikkelt in 
relatie tot de omgeving. Leeftijdsgenootjes en volwassenen, 
zoals ouders en coaches, dragen bij aan de ontwikkeling van 
uw kind en zijn daarom partners in het leerproces. Volwas-
senen hebben op de Montessori Campus een coachende 
rol. Juist leeftijdsgenoten zijn belangrijk om mee te leren 
samenwerken.

Eigenaarschap en zelfsturing
Op onze Campus zijn de kinderen zelf eigenaar van hun 
ontwikkelproces. Intrinsieke motivatie van het kind is een 
belangrijke bron om tot leren en ontwikkeling te komen. 
Deze bron noemen we de innerlijke vlam. Door die dage-
lijks aan te spreken, ontwikkelen onze kinderen zelfsturing. 
Deze eigenschap is belangrijk voor de persoonsvorming van 
kinderen, voor hun vermogen om samen te leven en voor 
hun toekomstige beroep. Kinderen leren te reflecteren en 
kritisch na te denken over zichzelf en over de wereld om hen 

heen: vaardigheden waarvan ze hun hele leven profiteren en 
die bovenaan staan in ons onderwijs.

Zo leggen we samen de basis voor een leven lang leren en 
ontwikkelen. Eigenaarschap wordt vooral aangemoedigd 
door kinderen keuzes voor te leggen. Met goede coaching 
helpen we ze bij het maken van die keuzes.

Ontdekkingsreis en portfolio
Bij ons gaan kinderen zelf op onderzoek uit, passend bij 
hun leeftijd en ontwikkeling. Tijdens deze ontdekkings-
reis zoekt uw kind naar antwoorden op vragen die hij of zij 
zelf geformuleerd heeft. Op deze manier doen kinderen 
nieuwe kennis en ervaringen op. Zij hebben hiervoor allerlei 
middelen tot hun beschikking. Tijdens deze reis kunnen 
kinderen een rol aannemen die bij hen past: de maker, 
de ontwerper, de onderzoeker, de pionier, de verkenner, 
de kapitein. Na hun reis doen de kinderen verslag op een 
manier die bij hen past. De presentatie komt in een port-
folio dat gedurende de gehele Campusperiode meegroeit 
met uw kind.

Ontwikkelen in een coachgroep
Kinderen zijn onderdeel van een coachgroep. Samen met 
deze groep beginnen en eindigen ze elke dag. Het overige 
deel van de dag vult ieder kind individueel in, afhankelijk van 
leeftijd en het individuele ontwikkelingsplan. In de coach-
groep leert uw kind samenwerken door juist van en met 
elkaar te leren. Een coachgroep wordt bijgestaan door een 
coach. De coach is onderdeel van een team van deskun-
dige collega’s die op diverse onderdelen vakkennis in huis 
hebben om kinderen te begeleiden om het antwoord op hun 
vraag te ontdekken. De coach is de steun en toeverlaat van 
ieder kind. Zo kan uw kind samen met de coach zijn of haar 
eigen leervragen formuleren en beantwoorden. De coach 
kan verschillende rollen op zich nemen: begeleider, loods, 

groei met ons mee 
Dit schooljaar zijn we gestart met de Montessori Campus 4 – 14, met de tijd groeien we door naar 0 tot 18. De 
Montessori Campus Almere is gesitueerd in het tijdelijke gebouw aan de Marie Curielaan in Nobelhorst. In 2024 
zal de nieuwbouw opgeleverd worden en betrekken de Montessori Campus en het Montessori Lyceum samen 
het nieuwe gebouw om van daaruit verder te gaan als één montessori Campus 0 tot 18 jaar. 
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toezichthouder, instructeur, trainer, feedbackgever, vakex-
pert en motivator. Onze medewerkers zijn in staat de rol aan 
te nemen die past bij het kind en zijn of haar leervraag. Hier-
door is maatwerk gegarandeerd.

In de coachgroep vormen verschillende leeftijden samen 
één groep. Dit betekent dat elk kind het ervaart om de 
jongste, de middelste en de oudste van een groep te zijn. Ze 
leren hulp te krijgen én te geven in de groep.

Inclusief onderwijs optima forma
Ieder kind is zichzelf en daarmee uniek. Iedereen hoort erbij 
zoals hij of zij is. De Campus biedt een omgeving met inclu-
sief onderwijs en opvang: iedereen telt mee en iedereen 
doet mee. We sluiten niemand uit. Ieder kind ontwikkelt zich 
op een eigen tempo en manier. Zo ontdekt een kind wie hij is 
en wat zijn talenten zijn. Hiervoor maken we gebruik van een 
individueel ontwikkelingsplan.

We zijn er trots op dat op onze Campus ieder kind opvalt 
door zijn uniciteit. Daarom past iedereen binnen onze 
gemeenschap.

In augustus 2021 opende onze Montessori Campus zijn 
deuren met de volgende groepen:

De verzamelaar
De fase van de verzamelaar komt globaal overeen met de 
leeftijd van 0 tot 3 jaar. In deze fase is het kind volop bezig 
met het verzamelen en verwerven van informatie. Dit 
gebeurt voor een groot deel onbewust. De verzamelaar 
heeft een absorberende geest, die als een spons allerlei 
indrukken en ervaringen opneemt. Deze indrukken dringen 
door in zijn innerlijke leven. Hierdoor verandert het kind en 
ontwikkelt het een eigen persoonlijkheid.

De bouwer
De fase van de bouwer komt globaal overeen met de leeftijd 
van 3 tot 6 jaar. Het kind heeft alle functies (praten, lopen, 
waarnemen en voelen) verworven. Nu is het tijd om met die 
functies te gaan oefenen en ze uit te bouwen.
De bouwer doet bewust indrukken op. Hij ervaart gevoelige 
perioden voor zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in 
de omgeving, voor het leren van woorden en voor omgang 
met situaties uit het dagelijks leven. De bouwer wil precies 
weten hoe allerlei handelingen verlopen, en wil het vervol-
gens zelf doen. Met plezier herhaalt hij deze handelingen 
keer op keer, vanuit een innerlijke behoefte om te oefenen. 
De bouwer ontwikkelt initiatieven. Het zelfbewustzijn groeit. 
De bouwer ontwikkelt initiatieven. Het zelfbewustzijn groeit.

De ontdekker
De fase van de ontdekker komt globaal overeen met de 
leeftijd van 6 tot 10 jaar. In deze fase is het kind erg nieuws-
giering naar de wereld om zich heen. Het heeft een grote 
verbeelding. Ook ontwikkelt het kind in deze fase belangstel-
ling voor normen en waarden. Er ontstaat een gevoel voor 
rechtvaardigheid.

De wetenschapper
De fase van de wetenschapper komt globaal overeen met 
de leeftijd van 10 tot 14 jaar. De wetenschapper bevindt zich 
in de ontwikkelingsfase van de puberteit, met bijbehorende 
fysieke en psychische veranderingen.

In deze periode gaat het kind verbanden zien tussen allerlei 
feiten en gegevens. Het leert oorzaak en gevolg zien, toont 
een brede belangstelling, zoekt oplossingen en denkt out of 
the box. De wetenschapper bouwt een wereldbeeld op door 
na te denken over de plaats van de mens in de wereld en wil 
inzicht krijgen in de cultuur waarin hij leeft. Het kind bevindt 
zich in de gevoelige periode voor het opnemen van kennis 
en het verkrijgen van inzicht. Daarbij kan het langere tijd met 
een onderwerp bezig zijn. Door kennis en maatschappelijke 

en sociale vaardigheden aan elkaar te koppelen, leert de 
wetenschapper omgaan met normen en waarden.

En in de toekomst zullen de betrokkene zich ook bij ons 
aansluiten:

De betrokkene
De fase van de betrokkene komt globaal overeen met de 
leeftijd van 14 tot 18 jaar. Jongeren zijn in deze fase erg 
betrokken: bij zichzelf, bij hun vrienden en bij de wereld om 
hen heen. De jongeren ontdekt in deze fase wie hij is en hoe 
hij kan worden. De betrokkene vormt een identiteit. Hij neemt 
soms risico’s, zonder altijd de gevolgen te kunnen overzien, 
en leert van fouten en feedback. Tegelijkertijd ontwikkelt hij 
steeds meer verantwoordelijkheidsgevoel. De betrokkene 
is gaandeweg steeds beter in staat beredeneerde keuzes 
te maken en die te evalueren. Ook leert hij reflecteren en 
zijn gedrag aanpassen aan de sociale norm die de omgeving 
stelt. Hij richt zich meer en meer op de maatschappij. De 
betrokkene wil begrijpen hoe de samenleving in elkaar zit en 
wil daar zelf deel van uitmaken en aan bouwen.

Toekomst Montessori Campus
De Montessori Campus en het Montessori Lyceum Flevoland 
zijn beide nog gevestigd op een eigen locatie in Almere. 

Montessori Campus Almere
Marie Curielaan 301
1341 BA  ALMERE

Montessori Lyceum Flevoland
Ambonstraat 5
1335 JV  ALMERE

Wanneer de nieuwsbouw in Nobelhorst gereed is zullen de 
leerlingen en medewerkers van beide locaties samen één 
campus vormen.
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Schooltijden
Onze school hanteert een zogenaamd 70-minutenrooster. 
Het eerste lesuur start om 8:15 uur. Elke 2 lesuren worden 
afgewisseld met een pauze, tweemaal een korte van 10 
minuten en eenmaal een lange van 30 minuten. Alle leer-
lingen hebben in elk geval tot en met het vierde lesuur (KWT) 
lessen. Dat betekent dat er dagelijks tot minimaal 13:15 uur 
lessen zijn ingeroosterd.

Op verslagvergaderdagen (op deze dagen vergaderen de 
docenten over de voortgang van de leerlingen) hebben de 
leerlingen een verkort lesrooster en volgen zij lessen van 
40 minuten. Dan hebben zij lesdagen tot maximaal 12:30 
uur.

Vakanties schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
2de Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaartsdag 18 en 19 mei 2023
2de Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023

Studiedagen & lesvrije dagen 2022-2023
Studiedagen 19 september 2022
  6 december 2022
  8 maart 2023

De lessentabel voor leerjaar 1, 2, 3 mavo, 4 mavo 
(met uitzondering van de Campusklas)

Vak 1mhv 2mhv 3m 4m

Nederlands 2 2 1,75 2

Engels 2 1 1,75 2

Frans 2 1   

Duits  2 1,5 2

M&M (Mens en Maatschappij) 2 2   

Geschiedenis   1,5 2

Maatschappijleer    1

Economie   1,5 2

Wiskunde 2 2 2 2

Nask (natuur en scheikunde)  1   

Natuurkunde   1,25 2

Scheikunde   1,25 2

Biologie 2 1 1,25 2

Leergebied Natuur (Na, Sk, Bi)   0,25  

Beeldende vorming - Tekenen 1 1 1  

Beeldende vorming - Audio Visueel  1 1  

Drama 1 1 1 2

Muziek 1 1   

CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)   0,5  

LOB (Oriëntatie op beroep)   0,5  

Lichamelijke Oefening 2 2 1 1

Keuzewerktijd 5 5 5 5

Mentorles 1 1   

•  In leerjaar 1 zijn alle vakken verplicht
•  In leerjaar 2 kiest een leerling 2 kunstvakken (tekenen, audiovisueel, drama of muziek)
•  In leerjaar 3 mavo laat een leerling drie vakken vallen. In het pakket zit maximaal één kunst vak. Aan het eind van de 

derde klas kiest de leerling een profiel en een vakkenpakket. 
•  In leerjaar 4 mavo heeft een leerling een pakket gekozen.
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Een aantal dagen per jaar werken de docenten aan hun eigen 
ontwikkeling en die van het onderwijs. Op deze dagen zijn de 
leerlingen niet op school maar ook niet vrij. Zij werken dan 
buiten school aan hun reflectie, CKV of zijn bezig met acti-
viteiten voor het montessoricertificaat (zoals snuffelstages, 
meelopen met vervolgstudie, onderzoek doen).

Montessoricertificaat	 7 oktober 2022 (hele dag)
Montessoricertificaat	 26 oktober 2022 (middag)
Reflectiedag	 16 november 2022 (hele dag)
Montessoricertificaat	 9 december 2022 (middag)
Reflectiedag	 6 februari 2023 (hele dag)
Montessoricertificaat	 14 maart 2023 (middag)
Reflectiedag	 4 april 2023 (hele dag)
Montessoricertificaat	 30 mei 2023 (middag)
Montessoricertificaat	 8 juni 2023 (hele dag)
Montessoricertificaat	 13 juli 2023 (middag)

Jaarplanning
De gehele jaarplanning is terug te vinden op onze website.

Activiteiten
Tijdens het schooljaar hebben we verschillende excursies,  
MLF-weken, een flink aantal sporttoernooien, de werkweek, 
de kerstviering, gastsprekers of experts. Omdat deze acti-
viteiten binnen het gewone onderwijsprogramma vallen, 
vormen ze onderdeel van de verplichte leerstof. Daar-
naast organiseert de school uiteraard ook schoolfeesten, 
uitstapjes, muziek- en theateruitvoeringen die niet direct 
binnen de lesstof van een vak of leergebied vallen: de niet-les-
gebonden activiteiten. Ook bij deze activiteiten stimuleren 
we de montessorigedachte dat de verantwoordelijkheid en 
het initiatief zo veel mogelijk bij de leerlingen ligt.

Lessentabel leerjaar 3hv en bovenbouw havo en vwo 
Vak 3hv 4h 5h 4v 5v 6v

Nederlands 2 2 2 2 2 2

Engels 1 2 2 2 2 2

Frans 1 2 2 1,5 2 2

Duits 1 2 2 1,5 2 2

Maatschappijleer  1  1   

Aardrijkskunde 1 2 2 1,5 2 2

Geschiedenis 1 1,5 2 1,5 2 2

Economie 1 1,5 2 1 2 2

Wiskunde 2      

Wiskunde A  2 2 2 2 2

Wiskunde B  2 2 2 2 2

Natuurkunde 1 2 2 1,25 2 2

Scheikunde  1,5 2 1,25 2 2

Biologie 1 1,5 2 1,25 2 2

Leergebied Natuur    0,25   

Beeldende vorming 1      

Drama 1 1 1 1 1 1

Muziek 1      

CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)  1  1,5   

Kunst Algemeen  0,5 1 0,5 1 1

Lichamelijke Oefening 1 1 1 1 1 1

Keuzewerktijd 5 5 5 5 5 5

• In leerjaar 3HV volgt een leerling nog alle vakken, de enige keuze is het kunstvak.
• Aan het eind van de derde klas kiest de leerling een profiel en een vakkenpakket. Zie hier oor de website.

26

Hoofdstuk 4 • Praktische informatie



Verzekering 
De school heeft een verzekeringspakket bestaande uit 
een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheids-
verzekering. 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrok-
kenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrij-
willigers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een 
(beperkte) uitkering als een ongeval tot blijvende invalidi-
teit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige 
kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen 
verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoor-
beeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, 
fiets, etc.) valt niet onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school 
zelf als zij die voor de school actief zijn dekking tegen 
schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. Wij 
attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak 
aanleiding zijn tot misverstand.

•  Ten eerste: de school of het schoolbestuur is niet 
(zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de 
schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. 
De school is alleen aansprakelijk en daarmee scha-
devergoedingsplicht, wanneer er sprake is van een 
verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school 
optreden) moeten dus tekort zijn geschoten in hun 
rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt 
geleden, zonder dat er sprake is van enige onrecht-
matigheid van de kant van de school. Een voorbeeld 
daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnas-
tiekles. Die schade valt niet onder de aansprakelijk-
heidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de 
school vergoed. 

•  Ten tweede: de school is niet aansprakelijk voor 
(schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. 
Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun 
ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun 
doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren 
of tijdens andere door de school georganiseerde acti-
viteiten door onrechtmatig handelen schade veroor-
zaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) 
verantwoordelijk voor. Het is dan ook van belang dat u 
als ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprake-
lijkheidsverzekering afsluiten.

Het schoolkostenfonds  
(vrijwillige ouderbijdrage)
Uw vrijwillige bijdrage aan het schoolkostenfonds 
besteden wij aan zaken die niet door de overheid 
vergoed worden, maar wel onmisbaar zijn voor het goed 
vormgeven van de montessorikarakteristieken . Denkt 
u daarbij aan de MLF-weken (projectweken), excursies, 
extra aanbod sport en kunst en leerlingactiviteiten zoals 
bijvoorbeeld mentoruitjes. 

Wij spannen ons in om de kosten zo laag mogelijk te 
houden. De vrijwillige bijdrage voor het schoolkos-
tenfonds voor het schooljaar 2022-2023 is hetzelfde 
gebleven als het afgelopen jaar en bedraagt € 225 per 
leerling (met uitzondering van werkweken, kampen en 
introductieweek). Wij gaan er vanuit  dat u het belang van 
deze vrijwillige bijdrage ook ziet. 

De school hanteert de Gedragscode Schoolkosten Voort-
gezet Onderwijs 2009. Inning van de vrijwillige bijdrage 
aan het schoolkostenfonds is uitbesteed aan schoolboe-
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kenleverancier Van Dijk. Via de boekenlijst geeft u aan dat u 
akkoord gaat met het bedrag van het schoolkostenfonds en 
de inning daarvan door Van Dijk. U heeft de mogelijkheid om 
het bedrag in termijnen te voldoen. 

Extra lokalen
Doordat de school de afgelopen jaren is gegroeid maken we 
gebruik van het P-gebouw (dat staat op het schoolplein van 
het Buitenhout College, naast het MLF). Dit gebouw heeft 
acht lokalen, een eigen in- en uitgang en wordt alleen door 
het MLF gebruikt. 

Verplaatsen binnen de gemeente 
Almere
Mede door ons grote aantal buitenschoolse activiteiten 
die wij aanbieden, gaan wij ervan uit dat alle leerlingen zich 
binnen de gemeente Almere zelfstandig kunnen verplaatsen, 
hetzij op de fiets, hetzij met het openbaar vervoer.

Mediatheek/bibliotheek
Er is een goed samenwerkingsverband tussen het MLF en de 
Nieuwe Bibliotheek Almere. Online kan al het materiaal (ook 
dvd’s, spellen en CD-roms) uit de bibliotheek gereserveerd 
worden, waarna het door een service van de bibliotheek 
bij ons wordt afgeleverd en na gebruik weer opgehaald. 
Leerlingen van het MLF hebben daarmee vanuit hun eigen 
schoolgebouw de volledige collectie van de Almeerse biblio-
theek tot hun beschikking. Daarnaast krijgen alle leerlingen 
een bibliotheekpas voor de Nieuwe Bibliotheek Almere, 
waarvan de locatie Almere Buiten het dichtst bij school is. 
Hiermee kunnen leerlingen individueel al het materiaal 
rechtstreeks uit de bibliotheek lenen.

Schoolsystemen
De leerlingen zien hun rooster, en plannen hun KWT, in in het 
roosterprogramma Zermelo. Daarnaast maken zij gebruik 
van de digitale leeromgeving van SOMtoday (ELO) waar zij 
hun PeriodePlan kunnen vinden en de behaalde resultaten. 
Gedurende de schoolcarrière hebben leerlingen Office365 
gratis tot hun beschikking.

Computermateriaal en vrij Wi-Fi
Steeds meer lesmethodes worden deels digitaal aange-
boden. We stimuleren dat leerlingen hiervoor zo veel moge-
lijk een eigen device mee naar school nemen om op te 
werken (Bring Your Own Device). De school heeft nu nog een 
flink aantal laptops, maar de bedoeling is dat er steeds meer 
leerlingen met hun eigen device werken en dat er steeds 
minder schoolcomputers komen. Het streven is om in de 
komende jaren alleen nog maar te werken middels CYOD 
(Choose Your Own Device). 
Op het MLF kunnen leerlingen overal in het gebouw gebruik 
maken van gratis WI-FI.
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Onderwijs doen we samen. Met inzet en positieve werk-
houding van onze leerlingen en medewerkers. Leerlingen 
komen niet alleen iets halen bij ons op school, maar ook iets 
brengen. We gaan er vanuit dat leerlingen:
• het leuk vinden om te leren;
•  het prima vinden dat anderen anders zijn dan zij;
•  samen met hun mentor zoeken naar de beste manier van 

werken;
•  willen ontdekken hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen 

leren;
•  leren plannen met het PeriodePlan  (meer hierover in 

hoofdstuk 2);
•  samenwerken met medeleerlingen en hen steunen;
•  zelf verantwoordelijk voor hun eigen (leer)gedrag;
•  respectvol communiceren met de docenten en zeggen 

wat zij vinden;
•  bereid zijn te reflecteren op het leerproces en eigen func-

tioneren.

Rechten en plichten
Montessori Lyceum Flevoland kent weinig regels. We hechten 
meer aan uitgangspunten waarin beschreven wordt hoe we 
met elkaar omgaan, hoe onze werkhouding is en op welke 
manier we zorg dragen voor onze omgeving.
Gezamenlijke uitgangspunten:   
•  Je hebt recht op goed onderwijs en je zorgt er samen met 

ons voor dat het onderwijs goed kan verlopen;
•  Je mag voor je mening uitkomen, zolang je daarbij de 

mening van een ander respecteert;
•  Je mag eruit zien zoals je wilt, zolang je daarmee geen 

aanstoot geeft aan anderen;

•  Je hebt recht op een goede begeleiding door docenten en 
mentoren bij je leerproces en je bent dan ook bereid om 
over je eigen (leer-)proces na te denken en te praten;

•  Je hebt recht op een veilige en werkbare leefomgeving en 
daar draag je zelf naar anderen en je omgeving ook toe 
bij.

Ook de ouder(s)/verzorger(s) van het MLF spelen een 
belangrijke rol bij het bereiken van de onderwijsdoelen van 
hun zoon/dochter. Hierover hebben we een aantal verwach-
tingen. 

Wij verwachten dat ouder(s)/verzorger(s):
•  Hun zoon/dochter thuis actief volgen (en begeleiden) met 

behulp van ons PeriodePlan;
•  De ouderavonden en mentorgesprekken tijdens het 

schooljaar bezoeken;
•  Samen met hun zoon/dochter en de school zoeken naar 

de beste manier van werken;
•  Met de school de informatie delen over de persoonlijke- 

en gezinssituatie, die nodig is om de leerling goed te 
kunnen begeleiden;

•  De verantwoordelijkheid nemen dat hun zoon/dochter 
thuis voldoende thuiswerk maakt en ook kán maken;

•  Uitgaan van het vertrouwen dat de medewerkers van 
het MLF hun zoon/dochter zo goed mogelijk proberen te 
begeleiden;

•  Op respectvolle manier hun mening uiten.

Naast betrokkenheid bij het eigen kind, draagt de verbinding 
en betrokkenheid van ouders bij het MLF ook positief bij aan 
de gezamenlijk leeromgeving. Samen maken we MLF. 

Meepraten
Leerlingen
Op het MLF denken, praten en organiseren de leerlingen 
actief mee. Zo kennen we onderstaande commissies/werk-
groepen van leerlingen:
•  De Leerlingenraad: behartigt de belangen van de leer-

lingen in de school en levert de leerlingengeleding van de 
MR;

•  De Feestcommissie: organiseert een aantal schoolfeesten 
per jaar;

•  De jaarboekcommissie: coördineert en ontwerp het 
(examen)jaarboek per jaar;

•  Leerlingen zijn betrokken bij sollicitatiegesprekken voor 
de vacatures binnen de school.

Kijk voor het leerlingenstatuut, met daarin de rechten en 
plichten van leerlingen, op de website van MLF.

Ouders
Een tweetal ouders heeft zitting in de Medezeggenschaps-
raad. 

Hiernaast heeft het MLF een oudernetwerkgroep van 
ouders die een aantal maal per jaar bijeenkomt met de 
schoolleiding. Hierbij is het doel om voornemens en plannen 
te bespreken en elkaars klankbord te zijn.

Het oudernetwerk organiseert in november een ‘klassen-
ouderavond’, waar per klas of jaarlaag thema’s worden 
besproken die door de ouders zelf worden aangedragen. 
In de tweede jaarhelft organiseert het oudernetwerk een 
school brede thema-avond, waarvoor een spreker (of toneel-
groep) wordt uitgenodigd.

Hoofdstuk 5 • Schoolafspraken
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Informatieverstrekking aan 
gescheiden ouders 
Indien ouders van een leerling gescheiden wonen, geldt dat 
het MLF alle informatie betreffende leerling of schoolzaken 
communiceert met de ouder die met het gezag heeft over de 
leerling is belast. Meer informatie over dit onderwerp vindt u 
op onze website onder ‘aanmelden’. 

Absentie
Absentie is niet in het belang van de leerling. De verantwoor-
delijkheid om absentie te voorkomen ligt zowel bij de school 
als bij de ouders en de leerling zelf. De volledige beschrijving 
hoe wij met absentie en verzuim omgaan is terug te vinden 
op onze website. 

Lesuitval
Ons uitgangspunt is  dat lessen zo veel mogelijk vervangen 
worden als een docent afwezig is. De leerlingen kunnen dan 
onder begeleiding van een andere docent zelfstandig verder 
werken aan de planning voor dat vak. Als het gaat om het 
eerste en/ of laatste uur van een dag, dan vindt er geen 
vervanging plaats.

Protocollen
Een aantal afspraken binnen de school zijn in een procedure 
vastgelegd. Deze protocollen zijn ter inzage op onze website 
geplaatst.
• Verzuimprotocol
• Ontruimingsplan
• Protocol Sociale media
• Privacy en beeldmateriaalgebruik
• Overgangs- en determinatiebeleid

Klachtenregeling
Door de manier van werken en de intensieve communicatie 
tussen de school en haar leerlingen en ouders/verzorgers, 
zien we dat problemen in een vroeg stadium worden gesig-
naleerd. De oplossingen worden veelal in overleg met alle 
betrokkenen gevonden. Wanneer dit laatste toch niet het 
geval blijkt te zijn, kan men zich wenden tot de schoolleiding.
In het uiterste geval kan gebruik gemaakt worden van de 
officiële klachtenregeling. De schoolleiding informeert de 
indiener van de klacht informeren over de klachtenregeling. 
Klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie en 
ernstig fysiek of geestelijk geweld kunnen rechtstreeks bij 
de inspectie worden gemeld. Voor behandeling daarvan zijn 
bij de inspectie vertrouwensinspecteurs aangewezen. Ook 
kunnen zij gebeld worden voor extremisme, discriminatie en 
fundamentalisme. Voor meer informatie zie www.onderwijs-
inspectie.nl 

Aanmelding en inschrijving 
leerlingen 
Om onze school goed te leren kennen, zijn er verschillende 
mogelijkheden. Begin van het schooljaar organiseren wij met 
alle middelbare scholen van Almere Kies je School in Almere. 
Er zijn dan drie dagen lang presentaties door verschillende 
scholen.

Daarna organiseren wij een Voorlichtingsavond en na de 
kerstvakantie volgt het Open Huis. En om het echt helemaal 
zeer te weten kan je altijd meelopen op de meeloopdagen. 
Deze zijn meestal zo rond december. Meer informatie en 
data zijn te vinden om op onze website even als het aanmeld-
formulier en de -voorwaarden.

Hoofdstuk 5 • Schoolafspraken
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Teams
Op het MLF werken we met vier teams:.
•  Team 1: is verantwoordelijk voor onderwijs aan de eerste 

klassen; 
•  Team 2: is verantwoordelijk voor onderwijs voor de 

tweede klassen; 
•  Team (bovenbouw-)mavo is verantwoordelijk voor het 

onderwijs in 3 mavo en 4 mavo; 
•  Team (bovenbouw-) havo/vwo is dat voor 3-havo t/m 

5-havo en 3-vwo t/m 6-vwo.

De eerste, tweede en derde klassen hebben per klas twee 
mentoren. Eén van deze mentoren is de individuele mentor 
van de leerling. Deze mentoren zijn beschikbaar voor de 
begeleiding van leerlingen tijdens de mentoruren en tijdens 
de WerkBesprekings-uren (WB-uren). 

De leerlingen uit deze klassen hebben één keer per week 
een mentoruur van zeventig minuten. De mentoren die de 
leerlingen begeleiden, zijn steeds om en om aanwezig. De 
aanwezige mentor begeleidt tijdens dit uur de groep als 
geheel. De mentor zet dan zaken op de agenda die de hele 
groep aangaan. Bijvoorbeeld aandacht voor de groepssfeer, 
activiteiten of een actueel thema. Bij de start van het eerste 
leerjaar worden deze mentoruren vooral gebruikt om de 
leerlingen vertrouwd te maken met de manier van werken 
en omgang op school. Daarnaast is er een WB-uur ingeroos-
terd. Iedere leerling heeft tijdens dit uur elke twee weken 
een vast ingeroosterde individuele werkbespreking.

De beste instructie heeft weinig woorden nodig om de taak uit te leggen.

Vanaf het vierde leerjaar kiezen leerlingen zelf hun mentor 
en worden de leerlingen individueel begeleid. Iedere leerling 
heeft elke twee weken een vast ingeroosterd moment voor 
werkbespreking met de mentor. 

Almeerse Scholen Groep (ASG)
Montessori Lyceum Flevoland maakt deel uit van de 
Almeerse Scholen Groep (ASG), die bestaat uit acht 
VO-scholen en ruim 50 PO-scholen. Binnen de ASG wordt op 
allerlei terreinen intensief samengewerkt. Meer informatie 
over ASG vindt u op www.asg.nl  
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Contactgegevens
Montessori Lyceum Flevoland 
(voortgezet onderwijs)
Ambonstraat 5
1335 JV Almere
Telefoon 036 - 549 22 60
Ziekmeldingen absentie@mlf.asg.nl 
E-mail secretariaat@mlf.asg.nl
Website www.montessorilyceumflevoland.nl 

Montessori Campus Almere 
(basis- en voortgezet onderwijs)
Marie Curielaan 301
1341 BA Almere
Telefoon 06 – 282 44 580
Ziekmeldingen 06 – 282 44 581
E-mail info@montessoricampus.asg.nl
Website www.montessoricampus.nl 

Montessori Lyceum Flevoland is een onderdeel van de 
Almeerse Scholen Groep (ASG)

Bestuur Almeerse Scholen Groep
Bezoekadres: Randstad 20-31, 1314 BC Almere
Postadres: Postbus 60276, 1320 AH Almere
Telefoon: 036 - 540 63 63

adressen en bereikbaarheid

Melden van absentie bij ziekte
Ziekte vóór 8.15 uur melden door de ouder/verzorger. 
Wanneer een leerling niet op school verschijnt zonder dat 
hiervan melding is gemaakt, worden de ouders/verzorgers 
vóór 9.30 uur gebeld.

Contact met docenten/teamleiders
Voor een overzicht van al het personeel en contactgegevens 
verwijzen wij u naar het tabblad Ons Team op onze website.

Externe contacten
Leerplichtambtenaar
Gemeente Almere
Afdeling Leerlingenzaken
Postbus 200
1300 AE Almere

Inspectie van het Onderwijs
Voor vragen over het onderwijs in het algemeen of de 
inspectie in het bijzonder kunt u terecht bij:
Rijksoverheid T 1400 (lokaal tarief)
E-mail info@owinsp.nl 
Website www.rijksoverheid.nl

Montessori vereniging
Boerhaavelaan 40
2317 HX Zoetermeer
Telefoon 06-40 233 698
E-mail nmv-secretariaat@montessori.nl
Website www.montessori.nl 
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