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Welkom op de Montessori High School van OSG Piter Jelles. De Montessori High 
School is een kleine mavo-havoschool met ongeveer 350 leerlingen met veel 
persoonlijke aandacht en een prettige sfeer. Onze school kenmerkt zich als klein, 

persoonlijk, in verbinding en met de ontwikkeling als individu in een groep als 
uitgangspunt. Ons doel is om onze leerlingen vertrouwen te geven om te leren, 

en ze met plezier naar school laten gaan, om zich tot persoon te kunnen 
ontwikkelen. Als je jezelf wil kunnen zijn, jezelf ook wil ontdekken en samen wilt 
leren ben je hier op je plek.  We maken op de MHS veel gebruik van de wereld 

waarin we leven om je vindingrijkheid en verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Je 
krijgt oog voor de wereld om je heen. Zo ontdek je jouw wereld nu en in de 

toekomst. 
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We willen je helpen om je persoonlijkheid en de wereldwijde vaardigheden te 
ontwikkelen, zodat je je straks goed weet te redden in en buiten de school, op je 
vervolgopleiding en later in je werk. 
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Ons doel om je te helpen ontwikkelen doen we met behulp van 3 pijlers die met 
elkaar verbonden zijn en elkaar versterken: Montessori, Talenonderwijs en de 

wereld als spiegel (Internationalisering). De structuur in ons 
onderwijsprogramma maakt dit mogelijk. Het vervolg van deze presentatie laat 
je zien wat we doen en hoe we dat doen.  
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Op de MHS vinden we het heel belangrijk dat je goed in je vel zit en met plezier 
naar school gaat. Daarom werken wij op “ooghoogte”. Onze leerlingen noemen 

docenten bij de voornaam en spreken hen vaak aan met je. Dit zorgt ervoor dat 
de drempel om naar een docent toe te stappen erg laag is. Als je je veilig en op 
je gemak voelt, dan gaat het halen van goede resultaten ook een stuk 

gemakkelijker. Wij hebben respect voor onze leerlingen en verwachten ook dat 
onze leerlingen respectvol met ons omgaan: “what you give is what you get”. 

 
De eerste week na de vakantie krijg je nog geen les, maar volg je een 
introductieprogramma. In deze week leer je je niet alleen klasgenootjes kennen, 

maar ontdek je ook hoe alles geregeld is bij ons op school. Zo leer je je weg te 
vinden in het gebouw, waar je je rooster kan vinden, hoe je je agenda gebruikt 

en wat een werkwijzer nou precies is. Ook organiseren we een aantal uitjes, 
zoals een middag op de survivalbaan. Na deze week ken je elkaar, je docenten 
en het schoolgebouw en kun je in de tweede lesweek een vliegende start maken.  
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Een belangrijk kenmerk van het Montessori-onderwijs is zelfstandigheid. Dit 
betekent niet dat je al zelfstandig moet kunnen werken als je op de MHS komt. 

Het betekent ook niet dat je helemaal vrijgelaten wordt. Het betekent wel dat we 
je op de MHS leren zelfstandig te werken, om je zo goed voor te bereiden op je 
carrière in het vervolgonderwijs en verder. Vanaf het begin word je geholpen met 

het plannen en het indelen van je tijd. In de bovenbouw kun je dan uiteindelijk 
bijna al je opdrachten zelfstandig uitvoeren. In klas 1 hoef je dat nog niet te 

kunnen, want wij helpen je om deze zelfstandigheid te leren. Ook hiervoor geldt: 
een mavo- of havoleerling heeft behoefte aan sturing. Als blijkt dat je de 
zelfstandigheid niet aan kan, grijpen de docenten en de mentor in en word je 

bijgestuurd.  
 

De veranderende maatschappij vraagt om creatieve mensen: achteroverleunen 
en wachten is er niet meer bij. Daarom willen we je leren creatief te denken. Dit 
betekent niet dat je al van alles moet kunnen organiseren als je bij ons komt. Je 

hoeft ook niet enorm vindingrijk te zijn. Op de MHS leren we je om creatief te 
denken en te handelen.  

Bij ons word je gestimuleerd eerst zelf over het probleem na te denken. De 
oplossing wordt niet aangedragen, maar je moet eerst zelf mogelijke oplossingen 
bedenken.  

 
Een laatste doel van Montessori is verantwoordelijkheid. “Je fout is je vriend”. Dit 

klinkt misschien vreemd, want fouten maken is helemaal niet leuk. Maar van 
fouten maken leer je wel ontzettend veel. Op de MHS behoeden we je niet voor 
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fouten, maar leren we dat het juist heel goed is om iets te proberen en te 

ontdekken dat het fout ging. Want op die manier leer je wat je de volgende keer 
kunt verbeteren. Om te voorkomen dat fouten hele grote gevolgen hebben, 

hebben we op de MHS een herkansingsregeling. Vanaf klas 1 mag je per periode 
twee van de acht á tien toetsen herkansen. 
  

Het belangrijkste aan het maken van keuzes om een doel te bereiken is de 
reflectie: heb je je doel bereikt? Heel goed! Wat heb je gedaan om dit tot een 

succes te maken? Heb je je doel niet bereikt? Hoe kan dit, en wat ga je doen om 
je doel alsnog te bereiken? Daarom vul jij, samen met je ouders, een 
reflectieformulier in. Hierop vertel je wat er goed is gegaan en wat 

verbeterpunten zijn.  
Leren van je fouten geldt ook op sociaal gebied. Wanneer je sociaal soms wat 

minder handig bent praat de mentor hier met je over. Daarna krijgt je een 
tweede kans, want ook van sociale fouten mag je leren. 
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Om dit allemaal te leren krijg je bij ons persoonlijke begeleiding in de vorm van 
een persoonlijke mentor. Hij of zij is jouw eerste aanspreekpunt en helpt je. 

Niemand hoeft het alleen te kunnen, dus jij ook niet! Je wordt begeleid bij het 
maken van je keuzes, bij het werken aan je doel maar ook als je het moeilijk 
vindt om te wennen of op sociaal gebied hulp nodig hebt.  

 
In de eerste klas en een deel van de tweede klas heb je ook een gezamenlijk 

klassikaal mentoruur. Hierin is tijd om samen met je klasgenoten en je 
klassenmentor bij te praten over de week, maar ook om te werken aan sociale 
vaardigheden: hoe ga je met elkaar om? 
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De wereld om ons heen globaliseert in hoog tempo. Handel met het buitenland 

wordt gemakkelijker. Ook op vervolgopleidingen op het MBO en HBO wordt 
Engels gebruikt en gesproken en buitenlandstages worden steeds meer 

aangeboden.  
Het is daarom belangrijk dat je de Engelse taal goed beheerst. Daarom bieden 
we voor mavo- en havoleerlingen als keuze een tweetalige stroom aan. In deze 

stroom volg je vakken in het Engels om zo de Engelse taal snel machtig te 
worden. Havoleerlingen hebben minimaal 50% van hun lessen in het Engels, 

mavoleerlingen ongeveer 30%. De tweetalige stroom duurt tot het eind van de 
onderbouw. Zodra je in het examenprogramma stapt, stoppen de lessen in het 
Engels omdat het eindexamen in het Nederlands afgenomen wordt.  

 
Voor toelating tot een Engels programma wordt een toelatingsgesprek gehouden 

met jou en je ouders. Het volgen van een Engels programma kost, zeker in het 
begin, extra inspanning en die moeten jij en je ouder(s) bereid zijn te leveren. 
  

Het Engelse programma wordt aangevuld met verschillende leuke activiteiten, 
zoals een studiereis naar Engeland en onderlinge competities met andere 

tweetalige scholen in Friesland.  
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De tweetalige stroom wordt in leerjaar 4 (mavo) of 3 (havo) afgesloten met een 
certificaat tweetalige stroom. Afhankelijk van je niveau van het Engels kun je in 

de bovenbouw kiezen voor een First, Advanced of Proficiency Exam. Dit kan ook 
als je niet uit de tweetalige stroom komt! Ook kun je een Goethe (Duits) 
certificaat halen. Beide certificaten zijn ontzettend handig voor je 

vervolgopleiding: Jíj hebt een streepje voor! 
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Als keuzemogelijkheid bieden we op de MHS uitwisselingen aan. De wereld beter 
leren kennen door echt contact te maken met mensen van jouw leeftijd uit 

andere Europese culturen is voor veel van onze leerlingen een ervaring om nooit 
te vergeten. In klas 3 en 4 kun je een aantal dagen naar een land in Europa 
gaan, waar je in een gastgezin verblijft. Bij een uitwisseling komen ook 

leerlingen uit het gastland naar Nederland. Zij logeren dan een aantal dagen bij 
jou.  
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De Montessori High School is een wereldschool. Daarom heb je bij ons in de 
eerste klas het vak Global Learning. Dit vak is voor de leerlingen in de tweetalige 

stroom in het Engels en voor de overige leerlingen in het Nederlands. Het vak 
richt zich op de wereld om je heen. We beginnen met je directe omgeving: thuis 
en school. Langzamerhand wordt deze opdracht uitgebreid tot opdrachten over 

heel Europa en de wereld. Verder wordt er in Global Learning aandacht besteed 
aan wereldburgerschap. Hierbij kun je denken aan een module over de 

opwarming van de aarde, de brandstofschaarste, het voedseltekort, verschillen in 
normen en waarden, verschillen in religie.  
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Op de MHS leiden we leerlingen op tot een mavo- of een havodiploma. Je week 
bestaat voornamelijk uit vaklessen als Wiskunde, Engels, Nederlands enzovoort. 

De vaklessen zijn verdeeld in instructiemomenten en verwerkingsmomenten. In 
de instructie worden de onderwerpen op verschillende manieren behandeld. In 
de verwerking 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 horen. 
 

Wat op de MHS anders is, is dat hier al vanaf klas 1 wordt gewerkt met 
werkwijzers. In de werkwijzers staat precies wat je voor een vak in die week 
moet doen. Hierdoor weet jij, maar weten ook je ouders, precies wat er elke 

week van jou verwacht wordt. Daardoor kunnen je ouders je vanaf de eerste 
weken goed helpen en begeleiden. 

In het begin noteer je onder toezicht van de docent wekelijks het huiswerk in de 
agenda. Na verloop van tijd kan je zelfstandig het huiswerk van de werkwijzer 
overnemen. We leren je om je schoolwerk goed te plannen. 

 
Tijdens de lessen heb je regelmatig keuzemogelijkheden. Welke instructie ga je 

volgen, welke opgaven zijn verstandig om te maken en wanneer ga je je werk 
uitvoeren? Docenten begeleiden je bij dit keuzeproces en houden steeds jouw 
doel voor ogen. Past jouw keuze bij de weg naar je doel? 

 
Doorgaans hebben mavo- en havoleerlingen behoefte aan sturing. ‘Afspraak is 

afspraak’ op onze school. De docenten controleren of je je huiswerk maakt en je 
je aan de werkafspraken houdt. 
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Tijdens de werktijd kan je zelf kiezen waarmee je aan de slag gaat en naar welke 
docent je gaat. Je kan werken aan je huiswerk voor vakken die je moeilijk vindt, 

of je kunt oefenen met een digitaal programma voor rekenen en taal. Ook kan je 
werken aan een extra opdracht waarbij je meer van een bepaald onderwerp 
leert. Steeds meer vervolgopleidingen vragen om een Plusdocument. Wat heb jij 

als leerling méér gedaan dan alleen je diploma halen? Solliciteren naar een 
plaats op een vervolgopleiding is steeds meer regel dan uitzondering. Wanneer je 

je opdrachten handig kiest, kan dit een mooie aanvulling zijn op je 
lesprogramma. 
Niet iedereen heeft hetzelfde nodig: daarom hoef je soms niet naar werktijd als 

dat voor jou niet nodig is. Bijvoorbeeld als je hele goede cijfers haalt.  
 

Tijdens de begeleidingstijd word je geholpen met je studievaardigheden. Vind je 
plannen moeilijk, of misschien heb je moeite met je werk organiseren? Dan word 
je in de begeleidingstijd hierbij geholpen. Niet iedereen volgt begeleidingstijd, 

want vrijstelling kan je verdienen door te laten zien dat je het zelf kan.  
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Benieuwd naar een sfeerimpressie van onze school? Klik om een leuk filmpje te 
kijken.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=jA-vkAwO7_U
https://www.youtube.com/watch?v=jA-vkAwO7_U
https://www.youtube.com/watch?v=jA-vkAwO7_U
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Als je in bepaalde vakken heel goed bent, kun je op de MHS voor deze vakken 
een andere leerroute volgen. Dit heet “gepersonaliseerd onderwijs”. Je kunt 

bijvoorbeeld een of meerdere vakken op een hoger niveau volgen, eerder 
examen doen in een of meerdere vakken of een combinatie van beide.  
Als je met een mavoadvies instroomt maar graag naar de havo wilt, kun je 

bijvoorbeeld een leerroute volgen die naar de havo leidt. Dit geldt ook voor 
havoleerlingen die graag naar het atheneum (VWO) willen doorstromen. Je moet 

dan uiteindelijk je atheneumopleiding afmaken op het Leeuwarder Lyceum of op 
!mpulse.  
Deze leerroute hoef je gelukkig niet meteen te kiezen. Halverwege het tweede 

leerjaar maak je, samen met je ouders en je mentor, een keuze.  
 

Als je je bij ons aanmeldt wordt je met een mavo advies geplaatst in een mavo-
havoklas. Heb je een havoadvies? Dan kom je in een havoklas.  
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Ben je nieuwsgierig geworden en wil je nog een keer sfeer komen proeven? Kom 
dan naar onze open dag! Als je daarna nog twijfelt, ben je van harte welkom op 

de last minute walk in, om daar je vragen te stellen. Je mag natuurlijk je ouders 
ook meenemen. Na de aanmelding volgt een kennismakingsmiddag, waarop je je 
mentor en je klas al voor de vakantie ontmoet. Dit maakt de stap na de vakantie 

wat minder groot.  
 

 

 


