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Het MLA krijgt er een familie-

lid bij, voor nu noemen we dat 

het MLA#2. En zoals dat vaker 

binnen families is, hebben deze 

twee scholen hetzelfde DNA, 

maar zijn ze toch heel anders.

Het zijn twee aparte scholen 

met een eigen onderwijsaanpak 

en een aparte inschrijving.  

Wel wordt MLA#2 ook een mon-

tessorischool voor vmbo-t, havo 

en vwo, voor leerlingen met en 

zonder montessoriachtergrond.



Pionieren
Het nieuwe gebouw moet nog gerealiseerd 

worden op Zeeburgereiland. Toch beginnen we 

in schooljaar 2022/2023 alvast met de lessen 

van MLA#2 in de vorm van een ‘pilot’, zodat we 

straks direct met een groep leerlingen de nieu-

we school in kunnen gaan. Deze lessen worden 

gegeven binnen één van de huidige gebouwen 

van het MLA. Dat betekent dat je binnen de ver- 

trouwde muren van het MLA en met dezelfde 

kwaliteit de kans om montessorionderwijs te 

volgen, dat wel net iets anders is. Noem het 

modern montessorionderwijs.

We noemen het een ‘pilot’; die is bedoeld om te 

kijken hoe het idee dat we hebben ontwikkeld in 

de praktijk werkt. En wat nou zo leuk is, is dat je 

invloed kan hebben op de onderwijsaanpak. Niet 

alleen de docenten gaan leren in de pilot wat 

er anders of beter kan, jij als leerling ook en we 

horen graag hoe jij dat ziet. Het gaat tenslotte 

om jouw toekomst. Dus vind je het leuk om daar- 

over mee te denken, dan is MLA#2 wellicht wel 

wat voor jou.

Het MLA#2 geeft een andere invulling aan het 

montessorionderwijs. Tegelijkertijd staat jouw 

ontwikkeling en het maken van eigen keuzes 

ook op deze nieuwe school centraal. We vinden 

het heel belangrijk dat je je diploma haalt; dat 

zorgt er tenslotte voor dat jij na je schooltijd mee 

kan doen in de maatschappij.

In onze ogen is er meer nodig dan alleen dat; 

je moet kunnen ontdekken wie je bent, wat je 

kan en leuk vindt, hoe je met anderen omgaat 

en hoe je bewuste keuzes kunt maken. En we 

denken dat kennis de basis hiervoor is. Want hoe 

meer je weet, hoe beter je die kennis kan gebrui-

ken en hoe meer mogelijkheden je hebt. 

Hoe doen we dat?
In een gemeenschap 
Het MLA is een gemeenschap, een soort 

mini-samenleving. En binnen deze gemeen-

schap werk en leer je samen met leerlingen 

van verschillende leeftijden, met verschillende 

persoonlijkheden en achtergronden, net als in 

de echte wereld. Op het MLA#2 organiseren we 

dit door te werken in gemengde brugklassen en 

met gemixte groepen tijdens de masters en de 

werktijd. Zo leer je iedereen binnen de school 

snel kennen.

In jouw tempo 
Jouw ontwikkeling staat bij ons centraal: wat heb 

jij nou echt nodig om te leren? Je krijgt hierbij de 

ruimte om verschillende vaardigheden aan te 

leren en je te ontwikkelen in jouw tempo en op 

jouw eigen niveau. 

Met eigen keuzes 
Natuurlijk ligt sommige lesstof op schoolvast. 

Wel stimuleren we je eigen inbreng en bieden 

we je ruimte om eigen keuzes te maken. Want 

zeg nou zelf, je leert toch veel makkelijker als 

je de stof leuk vindt! Als je het MLA#2 verlaat, 

kan en dúrf je daardoor weloverwogen keuzes 

maken. 

Met herkenbare thema’s 
Schoolse kennis koppelen we aan jouw bele-

vingswereld en interesses. Dan herken je de 

lesstof terug in het ‘echte’ leven en andersom. 

Dat doen we door te werken met thema’s per 

blok en drie zogenaamde leergebieden. 

Leergebieden
We gaan lesgeven in leergebieden. Dit betekent 

dat er niet allemaal losse vakken worden aange-

boden, maar dat vakken samenwerken. Binnen 

zo’n leergebied werk je aan projectopdrachten. 

Deze zijn gekoppeld aan een overkoepelend 

thema. Je zal merken dat het leren zo makkelij-

ker gaat en het ook leuker is omdat er zo er meer 

samenhang in de leerstof ontstaat. We werken in 

drie leergebieden:



Naast de leergebieden zijn er nog een paar 

losse vakken, zoals Nederlands, wiskunde, de 

moderne vreemde talen en sport & bewegen. 

Filosofie wordt verweven in alle vakken. Deze 

losse vakken sluiten ook aan bij het overkoepe-

lende thema en zijn geregeld onderdeel van de 

deelprojecten.

Lessen
We gaan op MLA#2 ook op een andere manier 

lesgeven dan je gewend bent. Het jaar bestaat 

uit vier blokken van tien weken. Per blok staat 

er een thema centraal en een grote opdracht. 

Per leergebied en vak krijg je deelopdrachten 

waarmee je in stapjes toewerkt naar de grote 

opdracht. En in de nieuwe aanpak gaan we de 

lesblokken langer maken, namelijk 75 min of 2,5 

uur. Dat klinkt heel lang, maar dat geeft je de 

mogelijkheid om geconcentreerd bezig te zijn 

met een opdracht en geeft je ruimte er eigen 

invulling aan te geven. De docent leert jou zo 

beter kennen en heeft meer tijd om je te bege-

leiden en je uit te dagen op jouw niveau. En als 

je even pauze wilt, dan vraag je dat. 

Master
Twee keer per jaar volg je een master waar je je 

verdiept in een bepaald onderwerp. Dit kan echt 

van alles zijn: koken, psychologie, het maken van 

een film, sterrenkunde, een band oprichten, de-

batteren of Chinees leren. Je kan een bestaande 

master kiezen, of je draagt er zelf één aan als je 

een goed idee hebt.

Deelschool
Het MLA#2 wordt een school met 700 leer-

lingen en is opgedeeld in kleinere deelscho-

len, van 180 leerlingen, waardoor het veilig 

en overzichtelijk voelt. In het nieuwe gebouw 

heeft straks elke deelschool een gezamenlijk 

‘werkplein’ in het midden met daaromheen de 

lokalen. Dus je leert elkaar supersnel kennen. 

Begeleiding
Doordat we gebruik maken van leergebieden 

heb je als leerling te maken met ongeveer 8 

docenten. Binnen dit kleine docententeam heb 

je ook een individuele begeleider. 

Beoordeling
We volgen je ontwikkeling constant. We stellen 

leerdoelen en kijken in welke mate je deze doe-

len beheerst. Daar krijg je geen cijfers voor. We 

willen zo min mogelijk toetsen en kijken daarom 

naar alles wat je doet in de klas en we voeren 

gesprekken met je.

Locatie
We starten de komende jaren in één van de 

bestaande gebouwen van het MLA. De nieuwe 

school wordt gebouwd in de Sluisbuurt; een 

nog te bouwen wijk bij Zeeburgereiland, aan de 

oostkant van Amsterdam. 

Hoe nu verder?
Je bent enthousiast en hebt wel zin in dit  

– serieuze – avontuur. Dan kies je straks bij je 

schoolkeuze voor het MLA#2 ofwel de ‘pilot’. Wel 

goed om te weten is dat je dus kiest voor het 

MLA óf voor MLA#2 en dat de keuze bindend 

is; je kan niet halverwege besluiten om over te 

stappen.

Open dag
Tijdens de open dag wordt er uitgebreid aan-

dacht besteed aan, zowel aan de onderwijsaan-

pak als aan de nieuwe locatiein de Sluisbuurt. 

Mens en Natuur  

Scheikunde/Natuurkunde/Biologie

Mens en Maatschappij  
Aardrijkskunde/Geschiedenis/Economie

Kunstlab  
Beeldende Vormen/Multimedia/ 

Podiumkunsten/Muziek
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Samengevat

De projecten worden interdisci-
plinair aangeboden. Dat houdt in 
dat alle leergebieden en vakken 
binnen die periode werken vanuit 
hetzelfde thema.

2 blokken per jaar kies je een 
master. Gewoon uit interesse.

Docenten hebben een andere rol, 
ze geven niet alleen les, maar zijn 
vooral jullie begeleiders.

De lesblokken zijn langer;  
75 min of 2,5 uur.

Het schooljaar is opgedeeld in 4 
projecten van 10 weken met een 
bepaald thema.

Binnen een project word je bege-
leid en is er veel ruimte voor eigen 
keuzes en inbreng.

Nog even op een rijtje,  
wat is er nou anders aan 
MLA#2?

Er is een 3-jarige brugklas met 
mavo, havo en vwo leerlingen bij 
elkaar, waarbinnen je les krijgt op 
je eigen niveau.

De vakken zijn ondergebracht in  
3 leergebieden. 

Start  MLA#2




