Metis Nieuwsbrief – maart 2018
Via de Metisnieuwsbrief informeren we ouders, verzorgers en andere relaties over interessante
Metiswaardigheden. Medewerkers van Metis leveren hun bijdrage en soms schrijven leerlingen zelf
een stukje in de nieuwsbrief. De Metisnieuwsbrief wordt verspreid per e-mail en gepubliceerd op de
website van het MML.

Open dagen Mauritskade
Hartelijk dank iedereen die zich ingezet heeft voor de zeer geslaagde open dag en avond. We hebben
in totaal zo’n 4.000 bezoekers gehad, maar de spreiding van al die mensen in het gebouw verliep
goed! Veel kinderen en ouders gingen blij en energiek weer de deur uit en dat is bijzonder in deze
drukke tijden van vele open dagen, avonden en proeflessen! Collega’s, leerlingen en ouders hebben
veel geïnteresseerden kunnen overtuigen, want niet eerder riepen zoveel kinderen dat Metis hun
nummer 1 is! De twee weken direct na de voorjaarsvakantie zullen het uitwijzen. De inschrijvingen zijn
van 5 t/m 16 maart.

Open dagen Mauritskade
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Masterclasses basisscholen
In het klein hebben we op maandag 12 en 19 februari op de Mauritskade nog twee open middagen
georganiseerd. Er waren daar masterclasses technasium, Coderclass en wereldburgerschap voor zo’n
200 achtstegroepers. Na afloop hebben onze leerlingen nog een laatste keer hun befaamde
rondleidingen gegeven en waren de ouders welkom voor informatie, een hapje en een drankje.

Open dagen Tweede Oosterparkstraat
Kiem Montessori heeft de interesse getrokken van in totaal zo’n 900 bezoekers, wel drie keer zoveel
als vorige jaren! Kimo en het Kiemmteam hebben hun plannen voor een school die er nog niet is, zo
goed mogelijk aan de man gebracht. De sfeer was top en flink wat mensen hebben aangegeven warm
te lopen voor het Kiemconcept. Het wordt wel pionieren was de noot; we zijn heel benieuwd wie we
volgend jaar op de TOS mogen verwelkomen!

Open dagen Kiem Montessori

Alumni
Behalve de mogelijk nieuwe leerlingen die in groten getale de open dagen bezochten, zijn er ook oudleerlingen op bezoek geweest. Onze jaarlijkse speeddate van onze examenjaarsleerlingen met de
alumni was weer een succesvolle happening. De oud-leerlingen van Metis kwamen onze
(voor)examenklasleerlingen inspireren en informeren over hun HBO- en universitaire opleidingen. De
sfeer was warm, informeel maar ook tegelijkertijd zeer informatief! Vol enthousiasme kijken wij als
trotse docenten uit naar de volgende speeddate!
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Speeddates met alumni

Nieuwbouw Mauritskade
Het wordt nu echt heel mooi in de nieuwbouw op de Mauritskade. Tijdens
de open dagen mochten we de aula in wording al even gebruiken (zie foto
hierboven) en na de meivakantie gaan we erin! De vondst van de
begraafplaats vorig jaar en de naastgelegen projecten Verdubbeling
Oosterpark en Herprofilering Mauritskade hebben het project behoorlijk
complex gemaakt, maar het resultaat is straks geweldig!
Stadsdeel Oost gaat nu ook met het buitenterrein beginnen. Er komt een fietspad naar de
fietsenkelder en we verheugen ons enorm op ons pauzeterrein met skatebaan. Als dit klaar is in
september volgt het sportveld. Voor het buiten gymmen moeten we dus nog even geduld hebben.
Zwaar transport via westzijde
De riolering tussen Mauritskade en patio Metis wordt in de komende weken vervangen waardoor de
aannemer het bouwterrein moet herinrichten. De huidige bouwweg moet tijdelijk sluiten en zwaar
transport moet daardoor soms langs de westzijde van de school. Gevaarlijk voor ons dus! Er zijn
verkeersregelaars en we surveilleren zoveel mogelijk buiten om leerlingen op het gevaar te wijzen.

Studiedagen
Regelmatig hebben de leerlingen vrij omdat hun docenten een studiedag hadden. Waar is dat goed
voor en gebeurt er op zo’n studiedag dan zoal? Voor degenen die wel eens willen weten wat zo’n
studiedag eigenlijk inhoudt, hieronder een greep uit het programma:
Op 16 januari was er een MSA-brede studiedag, dat wil zeggen dat alle medewerkers van de
Montessori Scholengemeenschap Amsterdam in het gebouw van het MCO samenkwamen voor een
Open Space-bijeenkomst. Het doel was de krachten te bundelen om ervoor te zorgen dat alle MSAscholen verder verbeteren. Op 26 januari stond er voor de verschillende Metisdocententeams o.a. een
inspiratieworkshop op programma: care-dare-share = freedom, over de pedagogiek en didactiek van
modern montessorionderwijs. Ook hebben de collega’s samengewerkt aan het samenstellen van
vakoverstijgend KWT-aanbod, excellentieplannen en de
invulling van de projectweek en was er een workshop
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over werken met hoogbegaafde leerlingen. Het mavoteam had een ontwikkeldag voor het onderwijs
en de organisatie van Kiem Montessori.
Eerder kregen docenten een workshop over executieve functies, die veel lof kreeg. Ieder jaar is er een
cursus over lesgeven aan autistische leerlingen. De ‘No blame’-methode tegen pesten is aan bod
geweest en er wordt veel aandacht besteed aan gepersonaliseerd leren. Zo zijn er workshops over
geselecteerde onderwijsprogramma’s zoals het werken met
Learnbeat en de methode Lesson-up!
De studiedagen zijn waardevolle momenten voor de teams om
het onderwijs verder te ontwikkelen en de teamspirit te laten
groeien en bloeien.

Metis Montessori Lyceum slaat waterput in Oeganda
Op het MML willen we dat leerlingen niet alleen goede cijfers halen, maar ook goede wereldburgers
worden. Aandacht, respect voor elkaar hebben en samenwerken leer je ook op school. Het Metis helpt
leerlingen om mondige, flexibele mensen te worden die zelfstandig situaties kunnen interpreteren en
een oordeel kunnen vormen. Op de school zijn in het kader van wereldburgerschap ook allerlei
projecten waarbij leerlingen een steentje kunnen bijdragen aan een meer duurzame en sociale wereld.

Het Metis helpt een waterproject in Oeganda waarvoor leerlingen donaties verzamelen met
inzamelingsacties en o.a. een sponsorloop. Vorig jaar is de school erin geslaagd om met dit geld een
waterput te slaan. Met dit succes is het nu gelukt om geld in te zamelen voor twee waterputten!

Leerlingen, ouders en docenten van het Metis gaan in de voorjaarsvakantie naar Oeganda om de
waterputten officieel te openen. De groep bestaat uit 16 personen en gaat een week naar het land om
met eigen ogen te zien wat schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen voor de bevolking
betekenen. Het waterproject levert een bijdrage aan de gezondheid van mensen, maar ook aan de
zelfredzaamheid, educatie en ontwikkeling van de lokale bevolking.

Naast het openen van de waterput, staat op het reisprogramma een bezoek aan scholen waar de
leerlingen van het Metis workshops mogen geven. Verder bezoekt het reisgezelschap een aantal
weeshuizen om schoolspullen te brengen en komt de groep bij Oegandese gezinnen thuis.

Informatie over de Asia club
Iedere zaterdag biedt de Asia club de onderstaande lessen:
-

Koreaanse taal en cultuur

-

Japanse taal en cultuur

-

Chinese taal en cultuur (vanaf maart 2018) Mandarijn en Kantonees

De lessen bestaan uit taallessen en er wordt veel aandacht besteed aan cultuur. Af en toe doen we
een workshop. Koreaans wordt gegeven door Chan Ho Lee (moedertaalspreker) en Japans wordt
gegeven door Makiko Tjuzi (moedertaalspreker en leraar Japans van beroep, ouder van leerlingen uit
2hv). De Chinese lessen zullen verzorgd worden door Jun Zhu (moedertaalspreker en vader van een
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leerling uit de brugklas). In het schooljaar ‘16-’17 zijn we met leerlingen van de Asia club (en enkele
collega’s) op studiereis naar Zuid-Korea geweest. Leerlingen hebben een school en een universiteit
bezocht, zijn bij Koreaanse mensen thuis geweest en hebben veel van het land en de cultuur gezien.
Dit schooljaar willen we een soortgelijke studiereis organiseren naar Japan. De lessen van de Asia
club zijn op zaterdag alleen voor geïnteresseerde leerlingen, er is weer plek! Ömer Demirözcan
coördineert de Asia Club, voor meer informatie kunnen mensen bij hem langsgaan of even kijken op
onze Twitter @AsiaclubMetis.

Bericht uit de ouderraad
Bij het leren en opgroeien zijn naast de school ook de ouders van groot belang. Daarom willen wij met
de ouderraad betrokken zijn bij dat wat er op school gebeurt om zo een optimale middelbare schooltijd
mogelijk te maken. De ouders van de leerlingen van het MML bemensen een ouderraad die de
betrokkenheid van ouders met de school wil versterken.
De ouderraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding en docenten van het MML. Ze
organiseert thema-avonden en een Wereldburgermaal (voorjaar) waarop ouders elkaar en het
docententeam kunnen ontmoeten.
In het schooljaar 2017-2018 is eind november een thema-avond rond pesten, beeldschermgebruik en
sociale media georganiseerd en er is een avond rond ‘het ondersteunen van de leerling/kind bij het
leren’ in voorbereiding. Bij deze nieuwsbrief is een vooraankondiging gevoegd!
Daarnaast opent de ouderraad vanaf heden via de website en haar emailadres
ouderraad.mml@msa.nl de mogelijkheid vragen en wensen te uiten inzake het onderwijs en de
ouderbetrokkenheid op het MML. De ouderraad garandeert u dat u binnen twee schoolweken een
reactie krijgt. De ouderraad verzamelt en beantwoordt de vragen, zoekt antwoorden, brengt ze in bij
de verantwoordelijken en volgt de voortgang. Waar nuttig zullen we de vragen collectief, bijvoorbeeld
via een thema-avond behandelen. De ouderraad is er voor havo en vwo en bestaat nu uit zeven
ouders. De ouderraad zou zich graag nog met een of twee ouders (o.a. uit het 1e leerjaar) versterken.
Heeft u interesse, vragen, wensen of andere observaties: ouderraad.mml@msa.nl!

Oudercursus
“Hoe los ik alledaagse conflicten op
zonder ruzie?”

Gratis oudercursus ‘Praten met Kinderen’
De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de
oudercursus “Praten met kinderen”. In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan met
dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10
tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de cursus onderdeel is van
wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op
www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com.

Metis Montessori Lyceum
Ouderavond
Leer mij het zelf te doen
Donderdag 19 april 2018 van 19.30 tot 22.00 uur
Reserveer deze datum in uw agenda

.

De avond geeft antwoorden op onder meer de volgende vragen:
Hoe kan ik mijn kind ondersteunen bij het leren en ontwikkelen? Leert een puber anders dan een
kind? Hoe verdelen we de tijd tussen spel en studie?
Voorlopig programma
19.30

Inleider
Ankie Remijn auteur ‘Meer leren in minder tijd’
Hoe leert de puber en hoe kun je als ouder daarbij ondersteunen.

20.45

Werkvorm
World Café met tafels waaraan ouders, leerkrachten en deskundigen zoeken naar goede
leerstrategieën.

21.30

Afspraken en sluiting

Samen leren is beter leren !

