
Heb jij een mavo-, mavo/havo- of een havo-advies? Dan ben je bij ons op Montessori High School op 
de juiste plek! Onze school sluit goed aan op de basisschool en is een heel goede voorbereiding op het 
Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo) en Hoger Beroepsonderwijs (hbo). Als je een mavo- of havo-advies 
hebt, wil je niet alleen veel leren, maar ook veel doen! Bij ons kan dit beide. Je leert veel bij projecten 
en lessen, maar je bent ondertussen ook praktisch bezig. 

INTERNATIONAAL
De wereld wordt steeds ‘kleiner’. 
Daarom besteden wij op Montessori 
High School veel aandacht aan inter-
nationalisering. We onderhouden 
contacten met andere scholen 
in Europa en werken samen aan 
verschillende projecten. Zo start je 
in leerjaar 1 met een e-mailproject 
en is er in leerjaar 2 een schoolreis. 
In leerjaar 3 en 4 heb je de keuze om 
een Europees land te bezoeken voor 
een uitwisseling of project. 
In leerjaar 1 en 2 krijg je bij het 
vak ‘Global Learning’ les in verschil-
lende onderwerpen waarmee alle 
bewoners van de aarde te maken 
hebben. Er wordt met modules 
gewerkt die elk een andere invals-
hoek hebben. Je krijgt modules die 
met aardrijkskunde en biologie 
te maken hebben, maar ook met 
geschiedenis en maatschappij. 
Bij dit vak kijk je naar de wereld 
als ‘wereldburger’. 

TWEETALIGE STROOM
Voor alle leerlingen die van de basis-
school komen is er de mogelijkheid 
om voor de tweetalige stroom te 
kiezen. In de tweetalige stroom krijg 
je in de eerste twee leerjaren van de 
mavo en in de eerste drie leerjaren 
van de havo bij een deel van je vakken 
les in het Engels. Je hoeft echt niet al 
heel erg goed te zijn in Engels, want 
dat ga je bij ons leren. Een taal leer je 
het beste door het veel te gebruiken, 
door ernaar te luisteren en het te 
spreken. 

JOUW ONDERWIJS 
In de eerste twee leerjaren kan je 
elk vak op mavo- of op havoniveau 
volgen. Pas aan het einde van de 
onderbouw kies je voor een richting: 
mavo of havo. In de bovenbouw kan 
je het examen in een vak al eerder of 
op een hoger niveau doen. Bijvoor-
beeld het mavo-examen met een vak 
op havoniveau of het havo-examen 
met een vak op atheneumniveau.

VAKLESSEN EN KEUZELESSEN
Montessori High School kent 
vaklessen en keuzelessen. De 
vaklessen zijn weer verdeeld in 
instructielessen en verwerkings-
lessen. Bij de instructielessen 
worden op verschillende manieren 
onderwerpen van een vak uitge-
legd. In de verwerkingslessen van de 
vakken kun je op de manier die het 
beste bij jou past aan de slag met de 
opdrachten, die bij de onderwerpen 
uit de instructie lessen horen. 

MINORS
In de keuzelessen kun je kiezen uit 
‘minors’. Minors zijn kleine en grotere 
opdrachten waarmee je zelfstandig 
aan de slag gaat in de studieruimtes 
en werkplaatsen. Minors kunnen bij 
één vak horen, maar ook vakover-
stijgend zijn. In de minors 
behaal je taalcertificaten, 
neem je deel aan uitwisse-
lingen, organiseer je acti-
viteiten of start je jouw 
eigen bedrijfje. 

In de keuzelessen is ook ruimte 
om verder te werken aan de 
verwerkingsopdrachten van 
vakken of om hulp te krijgen bij 
de vakken die je lastig vindt. In de 
keuzelessen wordt dus gewerkt op 
de manier zoals ze dat doen in de 
vervolgopleidingen.  

MONTESSORIONDERWIJS
Eén van de belangrijkste onderdelen 
van het montessorionderwijs is: ‘Leer 
mij het zelf doen’. Dit betekent niet 
dat je alles zelf moet kunnen als je bij 
ons komt. Je krijgt van ons de ruimte, 
de tijd en de hulp om te leren initia-
tief te nemen en zelf zaken te orga-
niseren. Vooral in de verwerkings- en 
in de keuzelessen wordt hier veel 
aandacht aan besteed. Je mentor 
en de vakdocenten helpen jou bij 
het maken van de goede keuzes. 
De karakteristieken van het montes-
sori-onderwijs passen precies bij de 
manier van werken in het mbo en het 
hbo. Je hebt er dus na het voortgezet 
onderwijs ook veel aan!

MONTESSORI HIGH SCHOOL 
- GRENSVERLEGGEND EN EEN 
WERELD VAN VERSCHIL!
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LAAT ZIEN WIE JE BENT!
Je hebt kunnen lezen dat je op 
Montessori High School veel kunt 
leren, doen en ervaren. Al deze acti-
viteiten verzamelen we in een Plus-
document. Dat is een document 
waarin je laat zien wat je al die High 
Schooljaren hebt gedaan. Een Plus-
document zegt een heleboel over wie 
je bent, wat je weet en wat je kunt. 
Voor het vervolgonderwijs wordt het 
Plusdocument steeds belangrijker. Zij 
zijn op zoek naar leerlingen, die net 
iets meer hebben gedaan. Dat beetje 
extra bieden wij!  

NEEM EEN KIJKJE 
OP ONZE SCHOOL!
Kom naar onze Open Dag op 
Woensdag 8 februari 2017 van 
16.00 uur tot 20.00 uur of geef 
je op voor de Doemiddag op 
woensdag 1 maart 2017. De 
Doemiddag is van 14.30 17.00 uur. 

MEER INFORMATIE
Douwe Kalmaleane 2
8915 HA LEEUWARDEN
Tel. (058) 880 13 00

E-mail: montessorihighschool@pj.nl
www.montessorihighschool.piterjelles.nl

Je kunt je aanmelden voor de Doemiddag via
www.montessorihighschool.piterjelles.nl
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