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keuzelessen op het
montfort college
Op het Montfort College mag je een deel
van je rooster zelf samenstellen.
Elke dag kun je aan het begin en aan het
einde van de dag zelf kiezen naar welke les
je gaat en ook mag je kiezen of je in de
ochtend of in de middag naar de les gaat.
Deze lessen noemen we daarom de
keuzelessen.
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Voor alle vakken zijn er ondersteuningslessen,
waarin je extra oefeningen voor het vak kan
maken en waarin je vragen kunt stellen over
het vak. Eigenlijk zijn dit een soort van
bijlessen, die door onze eigen docenten worden
gegeven.
stilte uren

Soms is het juist fijn om nog even in alle rust
en opperste concentratie te leren voor een
toets. Dit kan tijdens de stilte uren. Er is dan
ook een docent aanwezig voor het geval je hulp
nodig hebt.
studie uren

Tijdens de studie uren in de mediatheek of in
het computerlokaal kun je op een computer
werken aan een werkstuk of aan een andere
opdracht waar je de computer voor nodig hebt.
Ook daar is een docent of begeleider aanwezig
om je te helpen met problemen of met de
computer.
projecten en cursussen

Voor de leerlingen die bovenstaande allemaal
niet nodig hebben zijn er projecten en
cursussen. Het Montfort College heeft een
breed aanbod, dat elk jaar een beetje varieert.

Cambridge English
Business English
Chinese Taal en Cultuur
Spaans
Gitaarles
Keyboard les
Theater

vaste
cursussen
voor een
langere
periode!
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ondersteuningslessen

Vaste cursussen, waarvoor je je voor
een langere tijd aanmeldt, zijn:

Projecten, waarvoor je je wekelijks
kunt aanmelden, zijn bijvoorbeeld:

LAB: Project Drones
LAB: Escape the classroom
LAB: 3D printen
Yoga
voor deze
Mindfulness
ojecten kun
pr
Kickboksen
je je wekelijks
Cartoon tekenen
aanmelden!
Debating in English
Zaalvoetbal
Fitness
Hairstyling
Band Coaching
Songwriting cursus
Dammen
Techniek
Oefenen lezen examenvragen
Leerlingenraad
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Op tien momenten in de week bieden we
keuzelessen aan. Voor de leerlingen uit de
onderbouw geldt dat zij wekelijks tenminste
vijf keuzelessen volgen. Meer mag natuurlijk
ook!
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