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Een brede 
scholengemeenschap 
waar we samen 
DENKEN & DOEN!

Informatie avond 
8 januari om 19.00uur 
Open avond 
31 januari van 
15.00 tot 20.30uur

HAVO
VWO

VERSIE



Bekijk onze website www.oostpoort.nl

VMBO  •  MAVO  •  HAVO  •  VWO

Welkom op onze INFORMATIE AVOND: 
▶ 8 januari 19.00 uur 

Open avond 
▶ 31 januari van 15.00 tot 20.30 uur

Adres
Montessori Lyceum Oostpoort
Polderweg 3  •  1093 KL  •  AMSTERDAM  •   020 5979899

Socialmedia
W  www.oostpoort.nl
M  oostpoort@msa.nl

 /montessorilyceumoostpoort

Opleiding(en)
Atheneum (vwo)  •  havo  •  vmbo-tl/mavo  
vmbo-gl  •  vmbo-kb  •  vmbo-bb  •  isk

Opleidingsvariant(en)
Vakmansschapsroutes samen met mbo

Vmbo-profielen
Dienstverlening en Producten (D&P)
Economie en Ondernemen (E&O)  •  Zorg en Welzijn (Z&W)

Extra aanbod
ICT-klas  •  Sportklas  •  Huiswerkbegeleiding  •  Extra ondersteuning/
bijzondere begeleiding  •  Leerwegondersteuning (LWOO)  •  Doorlopende 
leerlijn vmbo-mbo  •  Mbo-samenwerking  •  Actief, vakoverstijgend
projectmatig onderwijs  •  Techlab  •  Begeleiding voor dyslectische leerlingen

Onderwijsconcept
Montessori

Levensvisie
Algemeen bijzonder

Aantal leerlingen
803

Voor meer informatie
Contactpersonen: Jos Knegt, Anita Alsemgeest
en Mirjam Boekstaaf. En kijk op www.oostpoort.nl



Bij ons is  
elke leerling een 

onderzoeker.Elke 
dag is anders



Elke leerling is welkom, je  
hoeft niet van een Montessori- 

basisschool te komen!

    Welkom op  Montessori Lyceum  Oostpoort!
Voor wie 
zijn we? 
Het Montessori Lyceum 
Oostpoort is voor iedere leerling 
die op de basisschool een advies 
heeft  gekregen voor:
• vwo
• havo
• mavo/theoretische leerweg (tl)
• gemengde leerweg (gl)
• kaderberoepsgerichte  

leerweg (kbl)
• basisberoepsgerichte  

leerweg (bbl)
Binnen alle leerwegen bieden wij 
leerwegondersteunend onderwijs 
(lwoo). De school heeft ook 
schakel- en opvangklassen die 
profiteren van onze expertise op 
het gebied van taalontwikkeling.
Onze vwo-leerlingen stappen 
na de onderbouw met voorrang 
over naar het Montessori Lyceum 
Amsterdam (MLA) of Metis 
Montessori Lyceum (MML) om 
daar hun eindexamenprogramma 
te vervolgen.

Waar staan 
we voor?
• Leve de afwisseling! Denken 

én doen; onderzoeken en 
uitvoeren. Op het Montessori 
Lyceum Oostpoort zit je niet 
alleen maar met je neus in de 
boeken, want we steken ook 
de handen uit de mouwen. In 
prachtige praktijklokalen met 
de nieuwste technieken laten 
we de nieuwe wereld tot leven 
komen.

• We hebben veel aandacht voor 
de vertrouwensband tussen 
leerlingen, docenten en ouders.

• Samen werken in spannende 
projecten!

• Het behalen van een mooi 
diploma waar jij mee verder 
kan. (In 2019 slaagde 96% 
van onze leerlingen! Ook het 
rapport van de inspectie is 
positief.)

Dit bieden 
wij ook
Na schooltijd zijn er workshops 
en cursussen waaraan je mee 
kunt doen. Zoals:
• film en video
• sportprojecten, zoals Topscore
• muziek en dans
In het eerste en het derde leerjaar 
zijn er introductiedagen. Ook 
organiseren wij schoolkampen; 
niet alleen in Nederland, maar 
ook naar Barcelona, Parijs 
of Londen. Het Montessori 
Lyceum Oostpoort heeft een 
prachtig schoolgebouw met 
goede voorzieningen, moderne 
vaklokalen, een gezonde 
kantine, drie mooie sporthallen 
en een ruim buitenterrein.

Leerling-
begeleiding
Gedurende de gehele opleiding 
zijn er wekelijks mentoruren. 
In deze lesuren wordt aandacht 
besteed aan het denken over wie 
je bent, wat je leuk vindt, wat je 
kunt en welk beroep en loopbaan 
daarbij past. Je houdt hiervan 
een loopbaandossier bij.
Ook is er aandacht voor het ‘leren 
leren’. Hierbij is er begeleiding op 
het gebied van studie en sociale 
vaardigheden.



Hoofd, hart 
en handen
“De stijl van leren op onze 
havo-vwo wordt echt anders,” 
vertelt Anita Alsemgeest, 
teamleider havo-vwo, 
enthousiast. “Bij onze stijl horen 
termen als ‘projectonderwijs’, 
‘vakoverschrijdend’, ‘zelf-
plannen’, ‘denken en doen’. We 
volgen daarin de principes van 
Maria Montessori, met nadruk 
op hoofd, hart en handen, leren 
kiezen en reflecteren, sociaal 
lerend met samenhang in lesstof, 
binnen en buiten de school. 
Wij, de docenten, bieden de 
leerlingen een stuk theorie aan 
en vervolgens gaan de leerlingen 
die leerstof zelf verder uitdiepen. 
Bijvoorbeeld in de vorm van een 
project waarin verschillende 
schoolvakken door elkaar 
lopen en elkaar aanvullen. Zo 
ontdekken ze hoe theoretische 
lesstof in de praktijk wordt 
toegepast.”

Goedemorgen!
Voor de lessen zijn de docenten 
er al voor overleg, de leerlingen 
beginnen een half uur later. Elke 
dag beginnen zij - begeleid door 
hun docenten – met de planning. 
‘Wat ga ik vandaag doen?’, die 
vraag stel je je als leerling en 
je gaat er zélf mee aan de slag. 
Deze nieuwe havo-vwo is er voor 
leerlingen die zelf hun werk 
willen leren plannen, die graag 
willen ‘leren leren’. Je hoeft bij 
ons niet af te wachten tot een 
docent zegt wat je moet gaan 
doen, je pakt zélf je schoolwerk 
op! Dat ‘leren leren’, kiezen en 
plannen is best lastig, daarom 
helpen docenten, mentoren en 
coaches je daar graag bij.

Domeinen
Na de planning werken de 
leerlingen in het domein van 
die dag. De ene dag is dat 
Mens & Natuur, de andere 
dagen: Mens & Maatschappij, 
Rekenen & Wiskunde en 
Kunst & Cultuur. Je krijgt dan 
vakoverschrijdende theorie en je 
hebt werktijd. Bovendien komt 
elke ochtend een van de talen 
aan bod. Vrijdag is de dag om 
taken en projecten af te ronden, 
er kunnen bijzondere gastlessen 
zijn (van ouders bijvoorbeeld) of 
excursies en presentaties. Werk 
je op schema en heb je geen extra 
ondersteuning nodig? Dan ben je 
vrijdag vroeg vrij.

Deze nieuwe havo-vwo  
is voor leerlingen die zelf hun  

werk willen leren plannen

    Welkom op  Montessori Lyceum  Oostpoort!

Extra hulp
Voor leerlingen met extra 
hulpvragen is aan de school een 
ondersteuningsteam verbonden. 
De deskundige medewerkers 
bieden extra hulp na overleg 
met leerling, ouders en mentor. 
Zo zorgen wij voor de beste 
begeleiding richting jouw diploma.



    Welkom op  Montessori Lyceum  Oostpoort!

Leerlingen van Montessori-basisscholen krijgen  
wel voorrang bij de loting en matching.

Lunchen 
en lezen
Na de lunchpauze heeft iedereen 
een rustig leeskwartiertje. Dat is 
het begin van de middag. Daarna 
ga je weer aan het werk met 
vakoverschrijdende projecten. 
Het fijne van ons gebouw is, 
dat het midden in de stad staat. 
Én dat we heel goede, moderne 
praktijklokalen hebben. Wil 
je voor een project iets gaan 
onderzoeken? Dat kan prima, 
want in de praktijklokalen kun 
je je eigen onderzoek op poten 
zetten. Of je gaat naar buiten 
om bijvoorbeeld mensen te 
interviewen, of de bomen in de 
straat te bekijken, of... Bij ons is 
elke leerling een onderzoeker. 
Het motto van ons onderwijs is 
‘denken en doen’. Met andere 
woorden: leren doe je niet alleen 
met je hoofd, maar ook met je 
handen. En niet in je eentje, 
maar samen.

Aftekenen
De dag sluiten we af met 
‘reflectie’. Docenten bekijken dan 
met de leerlingen of de doelen 
van die dag gehaald zijn. Welke 
taken kun je al aftekenen, wat 
moet je morgen en in de week 
nog verder doen? Je ziet het: we 
beginnen én eindigen met de 
planning. Ten slotte staat er vaak 
nog een lekker uurtje sporten en 
bewegen op het rooster. Als je 
dan rond half vijf naar huis gaat 
dan zit je schooldag erop.
Als je je planning voor elkaar 
hebt en lekker doorwerkt op 
school, dan ga je zónder huiswerk 
naar huis. Fijne avond!

Toelatingseisen
Wij gaan uit van het 
basisschooladvies en de 
aanvullende gegevens van de 
basisschool. De school houdt 
zich aan de afspraken die zijn 
vastgelegd door de gemeente 
Amsterdam in de Kernprocedure.

GRATIS 
LAPTOP 
voor alle 

1e klassers!


