Montfort College: een
gezellige school waar je snel
thuis bent!
Een gezellige, kleinschalige school waar veel aandacht is voor de leerlingen. Die beschrijving
past bij het Montfort College. De school voor vwo, havo en mavo onderwijs is een Daltonschool
in oprichting. ,,We leren de leerlingen daarom al vanaf de brugklas hoe ze zelfstandig kunnen
werken en vinden samenwerken erg belangrijk”, zegt locatiedirecteur Nanda van Lent
voorafgaand aan het gesprek dat de redactie voerde met de enthousiaste brugklasleerlingen
Dinan en Kelly.

bij vakken die je lastig vindt. De docenten helpen je daar dan bij. Als
ze denken dat het nodig is, roosteren je ze in voor extra les”, vertelt hij.
Als je resultaten goed genoeg zijn, kunnen leerlingen in deze tijd ook
keuzelessen volgen. Yoga, sport, zelfs Chinees leren; er is van alles
mogelijk. ,,Ze verzinnen steeds iets nieuws. De activiteiten zijn leerzaam en leuk. Zelf kies ik graag voor kickboksen of zang”, zegt Kelly.
Dinan heeft een andere favoriet: ,,Onze school heeft een eigen lab,
daar kun je allerlei proeven doen, maar ook een drone besturen!” Er
zit overigens wel een limiet aan de inschrijving, een keuzevak kan vol
zitten. Het Montfort College is bovendien een huiswerkarme school,
want leerlingen krijgen de mogelijkheid om binnen de huiswerkuren
(een deel van) hun huiswerk te maken.
Een eigen laptop
Bij diverse lessen wordt ter aanvulling van de lesstof uit de boeken
gebruik gemaakt van een laptop. Alle leerlingen van de klassen 1 t/m
3 hebben een eigen laptop. ,,Daar staat alles in wat we nodig hebben. Magister, maar ook Teams om online lessen te kunnen volgen.
We gebruiken de laptop best vaak, de leraren geven dat meestal van
tevoren aan”, zegt Dinan. Hij is hier wel over te spreken, net als Kelly:
,,Ik vind het goed dat we dit inzetten, het is modern.”

Monty
Voor ze de keuze voor het Montfort College maakten, hebben ze allebei veel informatie gezocht. ,,Wat ik over deze school las, zoals het
werken met keuzevakken, beviel mij wel. Maar ik wist het eigenlijk
meteen zeker toen ik zag dat er een schoolhond is! Hij heet Monty en
zit vaak in de mediatheek. Je kunt daar altijd even heen om hem te
aaien”, vertelt hondenliefhebster Kelly. Dinan was naar eigen zeggen
zeer kieskeurig. Het Montfort College trok zijn aandacht met het inclusief rooster. ,,Je hebt elke dag maar drie lessen, dus je hoeft veel minder boeken mee te nemen. Die lessen duren wel tachtig minuten. Vaak
beginnen ze met een uitleg door de leraar, daarna kun je zelf aan de
slag”, vertelt hij.
Ondersteuning en keuzelessen
Dinan noemt nog iets dat hem aansprak. ,,Je krijgt veel ondersteuning

Gezellige school
Kelly is erg enthousiast over de sfeer op school. ,,Het is hier gewoon
gezellig, iedereen is aardig. Aan het begin van het jaar kon je al je
klasgenoten al leren kennen, want er was een sportdag in het Zuiderpark. We deden allerlei spellen. Ook maakten we kennis met onze
peerleaders. Leerlingen uit hogere klassen, die je van alles kunt vragen”, vertelt ze. Dinan is het met haar eens. ,,Dit is een leuke school,
waar je snel vrienden kunt maken.”
Zelf een kijkje nemen op het Montfort College? Dat kan tijdens de
Open Dag op woensdag 20 januari of de informatieavonden op
woensdag 3 en 17 februari. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.
Montfort College, Montessoriweg 14, 3083 AN Rotterdam
T: 010-4855277, I: www.montfortcollege.nl
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