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Montfort College

jouw keuze, jouw school!
Zelfstandig leren met plezier op
school. Veel aandacht van goed
opgeleide docenten.
Dagelijks drie schoolvakken
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Les 2 (80 min)
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pauze

Na elke les een korte pauze.
Geen gesjouw met zware tassen.
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Huiswerk maken op school
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Huiswerkklas
Keuzeles
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Einde

Met ondersteuning van je docent.
Vragen stellen mag!
Je leert op Montfort hoe je moet leren.

Stel je eigen rooster samen
Jij kunt zelf het best aangeven wat je nodig hebt.
Je volgt de keuzelessen die jíj belangrijk vindt.
Je eigen mentor helpt je bij het maken van deze
keuzes.

Ondersteuningslessen voor alle
vakken, voor alle leerlingen
Je kan bij alle docenten terecht voor extra uitleg.
Docenten helpen je dagelijks met je vragen en met
je schoolwerk.

Ook tijd voor leuke dingen

In het rooster is hiervoor tijd gemaakt. Dus geen
lesuitval en tóch tijd voor zaalvoetbal, theaterles,
uitjes met de klas, bliksemstages, bezoek aan de
musical, de dierentuin, …
Lekker veel afwisseling.
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Les 3 (80 min)
pauze
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Keuzeles

Je volgt elke week tenminste 5 keuzelessen,
bijvoorbeeld bijles, taal, rekenen, Chinees,
een project, … Als je wilt mag je wekelijks
10 keuzelessen volgen. Je mag zelf kiezen op
welke momenten je jouw keuzelessen volgt.

Les 1-2-3

Drie lessen van 80 minuten met je eigen klas
volgens het basisrooster: wiskunde,
geschiedenis, Nederlands, Engels, mens & natuur,
gymnastiek, Frans, aardrijkskunde, beeldende
vormgeving, muziek.

Huiswerkklas

Dagelijks maak je huiswerk op school onder
begeleiding van een docent.
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