
VMBO SCHOOL VOOR
• mavo, gemengd /theoretisch
• kader beroeps, basis beroeps

Voor alle leerwegen is lwoo mogelijk
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Zit je op de basisschool en ben je op zoek naar een school voor 
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs?

MONTESSORI COLLEGE OOST
DUIDELIJK MET AANDACHT

Op het Montessori Collegege Oost kun je een vmbo-diploma 
halen op verschillende niveaus. 
Je krijgt volop kansen om te ontdekken in welke beroepsrichting 
je later wil werken of waar je verder zou willen leren.  
Of je nu automonteur wil worden, in de bouw wil gaan werken, 
in de zorg of misschien ga jij wel het liefst de handel in. Op het 
Montessori College Oost kun je het ontdekken!

Ons team staat voor je klaar om je advies en informatie te geven 
en om samen te bekijken of het Montessori College Oost een 
geschikte school voor jou is.
Wij zijn duidelijk als het gaat om regels en afspraken:
• Pasje laten zien bij de ingang
• Op tijd in de klas zijn
• Met aandacht in de les
• Alleen in de pauzes even bellen/sms’en
• Al je spullen netjes in orde
• Op de gang loop je rustig en praat je zacht

Aandacht als het gaat om leerlingen, docenten en ouders:
• We praten respectvol met elkaar en over elkaar
• Wij bieden extra ondersteuning aan als dat nodig is
• Als het niet goed gaat bieden wij hulp aan
• Alle ouders komen naar school om het rapport te bespreken
• Er is een leerlingenraad waar je je mening kunt geven
• Je ouders kunnen deelnemen aan de ouderraad en MR

Kom dan naar onze open dag
Open dag
Woensdag 1 februari 2017
15:00 - 21:00

Informatie-
avond
Informatieavond voor 
ouders van toekomstige 
leerlingen 

Woensdag 18 januari 2017
om 19.00 uur

 

Aanmeldings-
ronde
Maandag 27 februari 2017 
tot en met 
vrijdag 10 maart 2017
inschrijven
dagelijks van 8.30-17.30 uur
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Duidelijk in wat we 
wel en niet doen 

Aandacht voor leren 
en elkaar

 Een goede band 
tussen leerlingen, 

docenten en ouders

 Ontplooien van je 
eigen talenten

Het behalen van 
een diploma

Waar staat 
Montessori 
College  
Oost voor
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Voor alle leerlingen die op een basisschool zitten en het advies 
hebben gekregen voor vmbo:
mavo/theoretische leerweg (tl)
gemengde leerweg (gl)
kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
Wij bieden bij alle leerwegen leerwegondersteunend onderwijs 
aan (lwoo).

De school heeft een ISK-afdeling
De Internationale Schakelklas (ISK) is voor alle leerlingen die:
• Nog geen of maar een beetje Nederlands spreken en tussen de 

12 en 18 jaar oud zijn
• In Amsterdam of in de nabijgelegen gemeenten wonen
• Kort op een Nederlandse basisschool hebben gezeten en van 

wie het Nederlands nog niet voldoende is

Wat kenmerkt het Montessori College Oost
• Een prettige en rustige sfeer gedurende de schooldag
• Een brugperiode met lessen van een vaste groep docenten
• Veel verschillende profielen in de bovenbouw
• Meerdere contactmomenten  met ouders over de loopbaan 

van de leerling
• Talentontwikkeling

Voor wie is het 
Montessori College Oost
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Binnen het Voorbereidend 
Middelbaar Beroepsonderwijs 
bestaan tien profielen.
Op het Montessori College 
Oost worden voor de basis- 
en kadergerichte leerweg 5 
profielen aangeboden.

De leerling kan aan het einde 
van het tweede leerjaar kiezen 
uit:

1. Zorg en Welzijn (Z&W)
2.  Economie en 

Ondernemen  (E&O)
3.  Bouwen, Wonen en 

Interieur (BWI)
4.  Produceren, Installeren en 

Energie (PIE)
5.  Mobiliteit en Transport 

(M&T)

Leerlingen in de Mavo doen 
het profiel Dienstverlening en 
Producten.
In de tweede klas krijgen 
zij hiervoor praktische 
profieloriëntatie (PPO). De 
leerling gaat twee uur per 
week kennismaken met 
de verschillende profielen. 
Half april wordt een keuze 
gemaakt. Om te helpen met 
kiezen bezoeken wij bedrijven 
en diverse opleidingen. 

Welke lessen kun je op het 
Montessori College Oost 
verwachten

Algemene vakken:
Nederlands, Engels, rekenen en 
wiskunde
Mens en natuur: 
biologie, natuur- en scheikun-
de, techniek en verzorging
Mens en maatschappij: 
aardrijkskunde, economie, 
geschiedenis en maatschap-
pelijke oriëntatie
Kunst en Cultuur: 
handvaardigheid, tekenen en 
muziek
Sport:
lichamelijke opvoeding
Informatiekunde
Frans en Spaans

WAT IS BIJZONDER 
AAN ONS?

EEN PROFIEL IS EEN 
RICHTING 

WAARIN JE JE GAAT 
VOORBEREIDEN OP EEN 

BEROEPSRICHTING
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Hoe krijg je les op 
het Montessori 
College Oost
De school is verdeeld in:
• Onderbouw
• Bovenbouw

In de onderbouw krijg je les 
van een vaste groep docenten, 
dit heet teamonderwijs.
Iedere klas heeft een eigen 
mentor en er is aandacht voor 
iedereen.
In de bovenbouw gaat dat iets 
anders. Je hebt dan gekozen 
voor een bepaald profiel en je 
werkt naar je diploma toe.
Wij zijn een school voor 
Voorbereidend Middelbaar 
Beroepsonderwijs en we berei- 
den je voor op een studie aan 
het Middelbaar Beroepsonder- 
wijs (mbo of havo).
Ook in de bovenbouw heeft 
iedere klas een eigen mentor 
en er is ook een decaan. De 
decaan helpt je met je keuze 
voor een vervolgopleiding.

De huiswerkklas
Er is een mogelijkheid om op 
school onder begeleiding huis-
werk te maken.

Het mentoruur 
Gedurende je hele opleiding 
is er een mentoruur. Iedere 
week wordt in dat uur aan-
dacht besteed aan het leren 
leren en is er persoonlijke- en 
groeps- begeleiding op het 
gebied van studie- en sociale 
vaardigheden. 

Extra hulp
De school heeft een onder-
steuningsteam. Na overleg met 
leerling, ouders en mentor, kan 
er extra ondersteuning worden 
ingezet.

Wat maakt 
Montessori College 
Oost ook nog 
bijzonder
Projecten in en na schooltijd:
• Sportprojecten bijvoorbeeld 

Topscore
• Verschillende excursies
• ICT-klas

Reizen
Leerlingen uit het eerste en 
het derde leerjaar hebben 
introductiedagen.
Leerlingen uit het tweede 
leerjaar gaan in Nederland op 
schoolkamp en leerlingen uit 
het vierde leerjaar gaan op 
schoolkamp naar een buiten-
landse locatie.

Een prachtig open en 
schoon schoolgebouw 
met o.a.
• Veel licht en open 

werkruimtes
• Goede voorzieningen, 

vaklokalen, kantine, sporthal 
en buitenterrein

• Verschillende 
ict-voorzieningen
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Z&W

Het profiel Zorg & Welzijn bereid je voor op  een 
beroepskeuze in de zorg, horeca, facilitaire 
dienstverlening en sociaal pedagogisch werk (spw).

Het belangrijkste bij Zorg en Welzijn is de omgang met mensen. 
Bepaalde algemene vaardigheden moet je wel onder de knie 
krijgen, zoals rekenen, het zoeken van informatie en het werken 
met de computer.

Het profiel Zorg en Welzijn heeft de volgende profiel- en 
keuzevakken.

Profielvakken in de derde klas:
• Mens en gezondheid
• Mens en zorg
• Mens en activiteit
• Mens en omgeving

Keuzevakken in de vierde klas:
• Welzijn, kind en jongere
• Wonen en huishouden(BBL) Verzorging (KBL)
• Facilitaire dienstverlening: Inrichting en verzorging
Vrij keuzevak: Sport en bewegen

VERPLICHT VAK: BIOLOGIE
Keuze: Wiskunde of Maatschappijkunde 

COMPETENTIES DIE NODIG ZIJN VOOR HET 
PROFIEL ZORG EN WELZIJN

Leerlingen moeten over de volgende kwaliteiten beschikken:
• Sociaal: kunnen omgaan met mensen en het leuk vinden om 

met mensen om te gaan
• Communicatief: goed kunnen luisteren, de zorgvraag kunnen 

verwoorden en informatie helder kunnen overdragen
• Geduldig: stimuleert de zelfredzaamheid van de zorgvrager 

(ook al kost dit meer tijd)
• Samenwerken: vaak wordt er in teams gewerkt
• Verzorgd: het verzorgen van anderen, vergt dat je zelf het 

goede voorbeeld dient te geven

Deze competenties zijn belangrijk in dit profiel omdat de 
leerlingen in de toekomst/vervolgopleiding met en voor 
mensen gaan werken.

& Zorg
Welzijn

PROFIEL
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&
Het profiel E&O heeft de volgende profiel en keuzedelen. 
Profielvakken in de derde klas:
• Commercieel
• Secretarieel
• Logistiek
• Administratie

Keuzevakken in de vierde klas:
• Presentatie en styling
• Mode en design
• Distributie
• Vrije keuzevak: Ondernemen

VERPLICHTE VAKKEN: ECONOMIE EN WISKUNDE

COMPETENTIES DIE NODIG ZIJN VOOR HET 
PROFIEL ECONOMIE & ONDERNEMEN

Leerlingen moeten over de volgende kwaliteiten beschikken:
• Klantgericht kunnen handelen
• Interesse hebben in ondernemen
• Service gericht kunnen handelen
• Affiniteit hebben met cijfers
• Affiniteit hebben met ICT

Deze competenties zijn belangrijk voor dit profiel omdat 
bij de vervolgopleiding en in de praktijk je veel te maken 
zult krijgen met zakelijke contacten en cijfers.

E&O       Economie  Ondernemen 
Het profiel economie en 
ondernemen (E&O) is een 
brede beroepsopleiding 
binnen de sector Economie.

PROFIEL
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BWI &      Bouwen, 
Wonen  Interieur 

PROFIEL

Er wordt bij het profiel Bouwen, Wonen en Interieur 
gekeken naar de toekomst. Denk maar aan 3D CAD 
tekenen, vak technisch tekenen, berekeningen maken, 
interieurdesign. Ook werken wij met smartboards,  
eigen netwerk en open leercentrum.

Het profiel BWI heeft de volgende profiel en keuzedelen. 
Het profiel Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) heeft de volgende 
profiel en keuzevakken.

Profielvakken in de derde klas:
• Design en decoratie
• Bouwproces en bouwvoorbereiding
• Bouwen vanaf de fundering
• Hout- en meubelverbindingen

Keuzevakken in de vierde klas:
• Meubel maken
• Bouwmethoden en bouwstijlen
• Daken en kapconstructies
• Vrij keuzevak: Interieurontwerp en design

VERPLICHTE VAKKEN: WISKUNDE EN NASK1

COMPETENTIES DIE NODIG ZIJN VOOR HET 
PROFIEL BOUWEN, WONEN EN INTERIEUR

Een leerling die kiezen voor dit profiel moeten goed zijn in:
• Wiskunde, vooral in meten
• Hoofdrekenen
• Zelfstandig systematische een stappenplan kunnen afwerken
• Lef hebben (dit in verband met de machines die gebruikt gaan 

worden)
• Nauwkeurig en veilig kunnen werken
• Werken op hoogte
• Het durven nemen van beslissingen
• Met de handen kunnen werken
• Creatief zijn en de wens hebben om iets te creëren

De opleiding Bouw, Wonen & Interieur bereidt leerlingen voor om 
een keuze te maken richting:
• Werken in de bouw
• Meubelmaker
• Scheepsbouwer
• Interieur designer

De opleiding wordt verzorgd in een goed ingericht praktijklokaal 
en je werkt aan/in een echt huis dat in school staat.

VOOR DIT PROFIEL KIEZEN LEERLINGEN DIE PASSIE HEBBEN VOOR HOUT, INTERIEUR EN 
DIE OOG VOOR DETAIL HEBBEN
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HUISREGELS
Omgaan met elkaar 
Op het MCO gaan we vriendelijk en positief met elkaar om. 
Op school spreken we Nederlands. Wij praten op een 
respectvolle manier met elkaar en laten elkaar met rust.

Ons gebouw
We zorgen met elkaar voor een schoon en opgeruimd 
gebouw, binnen én buiten het klaslokaal.

Op tijd komen
Bij binnenkomst van het MCO laat je je schoolpas zien aan 
de medewerker bij de voordeur. Je zorgt dat je vóórdat de 
bel gaat in het leslokaal bent.
Als je te laat bent haal je bij de balie een ´briefje .́ 
Vanaf de 3e keer te laat volgt een sanctie.

Op de gang
Op het MCO zijn de gangen tijdens de les bedoeld om 
rustig te werken. In alle andere gevallen ben je op het 
Rode Plein. 

Telefoons
In de klas mag je deze gebruiken voor lesdoeleinden, 
indien de docent hiervoor toestemming geeft. 

Petten, mutsen, capuchons en kauwgom
In de klas dragen wij geen petten, mutsen of capu-
chons en eten wij geen kauwgom. De jassen zijn uit. We 
dragen geen kleding met aanstootgevende teksten of 
afbeeldingen.

Eten en drinken
Eten en drinken in de klas mag alleen na toestemming van 
de docent. Energiedrankjes en chips zijn verboden.

Alcohol, drugs, roken, wapens 
Het MCO is een rookvrije school.
Alcohol, drugs en wapens (ook zakmessen) zijn streng 
verboden. Op bezit danwel verhandelen ervan volgt 
schorsing of verwijdering van het MCO.

Schoolspullen
Op het MCO heb je je spullen bij je die je nodig hebt 
om te werken. Voordat je de les ingaat, zorg je dat dit 
geregeld is. Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn 
eigendommen.

Huiswerk
Het opgegeven huiswerk staat in Magister.
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M&T

Het volledige profiel Mobiliteit en Transport kan in 
Amsterdam alleen op het Montessori College Oost 
gevolgd worden. Dit profiel bereidt leerlingen voor op 
werk in de auto- en tweewielerbranche, carrosserie- 
techniek, wegtransport of logistiek.

De computer is onmisbaar in een moderne werkplaats, hierbij 
moet men denken aan:
• Opzoeken van voertuiginformatie en documentatie 
• Montage en demontage voorschriften
• Materialen- en onderdeleninformatie controleren, instellen en 

zoeken van storingen
• Magazijnbeheer
Montessori College Oost maakt dan ook veel werk van het vak ICT 
en gebruikt daarbij een digitale leeromgeving met Smartboards, 
eigen netwerk en open leercentrum.

Het profiel Mobiliteit en Transport heeft de volgende profiel en 
keuzedelen.

Profielvakken in de derde klas:
• Motorconditie testen verlichting en comfortsystemen
• Transport
• Wielophanging en carrosserie

Keuzevakken in de vierde klas:
• Motorsystemen
• Elektronica
• Aandrijf- en remsystemen
• Vrij keuzevak: gemotoriseerde tweewielers

VERPLICHTE VAKKEN: WISKUNDE EN NASK1

COMPETENTIES DIE 
NODIG ZIJN VOOR HET 
PROFIEL MOBILITEIT & 
TRANSPORT
Leerlingen moeten over 
de volgende kwaliteiten 
beschikken:
• Handen uit de mouwen 

durven te steken
• Afspraken nakomen
• Nauwkeurig en zelfstandig 

kunnen werken
• Collegiaal zijn en kunnen 

omgaan met klanten
• Kunnen samenwerken
• Geïnteresseerd zijn in 

technische vernieuwingen 
en innovaties

ZOEK JE EEN BEROEP WAARIN JE MET 
DE NIEUWSTE TECHNIEKEN TE MAKEN 

KRIJGT EN MET HOOFD, HART EN 
HANDEN AAN HET WERK GAAT, DAN IS 

MOBILITEIT EN TRANSPORT PRECIES DE 
RICHTING DIE BIJ JE PAST! 

&      Mobiliteit
          Transport   

PROFIEL
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PIE &Produceren, Installeren  Energie

PROFIEL

Het profiel Produceren, Installeren en Energie bereidt de 
leerlingen voor op werk in de metaal, elektro of installatie 
branche. De leerlingen doen opdrachten in een goed 
ingericht praktijklokaal met een diversiteit aan machines 
en werken aan en in een echt huis.

Een belangrijk onderdeel is ook ICT. Kennis van computers is in 
technische beroepen onmisbaar.
Montessori College Oost maakt dan ook véél werk van het vak ICT 
en gebruikt daarbij een digitale leeromgeving met Smartboards, 
eigen netwerk en open leercentrum.

Profielvakken in de derde klas
• Bewerken en verbinden van materialen
• Installeren en monteren
• Ontwerpen en maken
• Besturen en automatiseren

Keuzevakken in de vierde klas
• Woon- en kantoor-technologie
• Drinkwater en sanitair
• Klimaat-technologie
Vrij keuzevak: licht, geluid en beeld

VERPLICHTE VAKKEN: WISKUNDE EN NASK1

 

COMPETENTIES DIE NODIG ZIJN VOOR HET 
PROFIEL PRODUCEREN INSTALLEREN & ENERGIE

Leerlingen moeten over de volgende kwaliteiten beschikken:
• Goed in hoofdrekenen
• Zelfstandig, systematische en volgens een stappenplan kunnen 

werken
• Nauwkeurig en veilig kunnen werken
• Beslissingen durven te nemen
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MAVO

De mavo-afdeling van onze school biedt leerlingen een 
theoretisch gemengde richting aan. Bij de gemengde en 
de theoretische leerweg wordt als extra praktisch vak het 
profiel Dienstverlening en Producten aangeboden.

Het profiel Dienstverlening en 
Producten is een brede voor-
bereiding op het mbo.
Het wordt aangeboden in een 
uitdagende leeromgeving 
en de werkwijze sluit goed 
aan op de werkwijze in het 
vervolgonderwijs.
Alle leerlingen van de mavo 
afdeling krijgen vanaf het 
derdeleerjaar de algemeen 
vormende vakken op mavo 
niveau aangeboden.

De algemeen vormende 
vakken zijn:
• Nederlands
• Engels
• Frans of Spaans
• Wiskunde
• Maatschappijleer 1
• Lichamelijke opvoeding
• Kunstvakken 1

Naast de algemeen vormende 
vakken twee van de drie vak-
ken biologie of economie of 
natuurscheikunde1.

&      Dienstverlening        Producten   

PROFIEL

Daarnaast volgen alle leerlingen het praktische vak 
Dienstverlening en Producten. Leerlingen doen uit dit profiel 2 
profielvakken en 2 keuzevakken.

Profielvakken in de derde klas
• Multimediale producten maken
• Organiseren van een activiteit

Keuzevakken in de vierde klas (2 keuzes uit):
• Digi-spel
• Robotica
• Werken aan natuur en milieu
• Ondernemen

Met het diploma theoretische leerweg kan de leerling doorstro-
men naar het havo en mbo niveau 4.

Het diploma gemengde leerweg geeft toegang tot mbo niveau 4. 
In deze opleiding leer je de 21e -eeuwse vaardigheden, namelijk:
• Kritisch denken
• Creatief denken
• Probleem oplossen
• ICT-basisvaardigheden
• Informatievaardigheden
• Computational thinking
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VAKMANSCHAP ROUTE
In de vakmanschapsroute worden de volgende opleidingen 
aangeboden:
• Verkoper Detailhandel mbo niveau 2
• Secretarieel Medewerker mbo niveau 2
• Servicemedewerker Gebouwen mbo niveau 2

Aan het einde van het derde leerjaar basisberoepsgerichte leer-
weg kunnen de leerlingen uit de profielen E&O, BWI en PIE kiezen
voor een van deze opleidingen.
In de vakmanschap route doet de leerling alleen het vmbo-  
examen in de algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels en 
Rekenen) en start in het vierde leerjaar al met de betreffende mbo 
opleiding. Daarnaast wordt er een deel van het jaar stage gelopen 
bij een leerbedrijf (1 a 2 dagen per week).

Op school krijgen de leerlingen les van docenten van het 
Montessori College Oost en van docenten van het ROC van 
Amsterdam.

De exacte tijdsduur van deze opleiding ligt aan de inzet van de 
leerling en de inhoud van de specifieke opleiding. Uiteindelijk 
verlaat de leerling het MCO met een mbo diploma niveau 2, ook 
wel startkwalificatie genoemd.
 

PRE-ENTREEOPLEIDING
Op het Montessori College Oost beginnen de leerlingen als zij 
een vmbo-advies hebben, met of zonder Lwoo.
Sommige leerlingen willen en kunnen beter leren door veel stage 
te lopen. Voor die leerlingen hebben we na het tweede of derde 
leerjaar een pre-entreeopleiding waarin zij goed voorbereid wor- 
den bij de keuze voor een richting en er aandacht besteed wordt 
aan onderdelen die daar van belang zijn. Daarmee worden hun 
kansen vergroot om succesvol te kunnen doorstromen naar het 
mbo.
Het MCO heeft hierover afspraken gemaakt met het ROC van 
Amsterdam. De leerlingen gaan dan na het Montessori College 
Oost doorleren op het ROC van Amsterdam.

MBO PRE-ENTREE 
NIVEAU 2

Het MBO staat voor Middelbaar Beroepsonderwijs. 
Leerlingen die het vmbo afronden leren door op het mbo. 
Het Montessori College Oost werkt nauw samen met het 
mbo en heeft zelfs een aantal opleidingen samen met 
het ROC van Amsterdam. Het gaat dan om onderstaande 
opleidingen.

&
PROFIEL
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ONTWERPEN
BOUWEN

PROGRAMMEREN
HARDWARE
GRAFISCH 

VORMGEVEN
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In de ICT-klas staat doen 
voorop, uitproberen is 
belangrijk. Je krijgt naast 
de praktijk de theorie die je 
nodig hebt om te begrijpen 
wat je aan het doen bent.

We hebben een goed verzorg-
de mediatheek waar je altijd 
naartoe kunt om informatie 
op te zoeken of om te werken 
achter een pc. Alle loka-
len hebben een pc en een 
Smartboard.

Hoe ziet de ict-klas eruit? 
Je krijgt twee lesuren extra ICT 
bovenop je gewone lesrooster 
en je gaat werken aan een 
aantal thema’s.

DE THEMA’S ZIJN:

Grafisch vormgeven
Hardware

Ontwerpen en bouwen
Ontwerpen en programmeren

Is de ICT-klas iets voor jou?
Ben jij iemand die:
• Meer wil weten over wat je 

met de computer kunt doen 
en maken?

• Wil weten hoe computers 
werken?

• Thuis de pc wil kunnen 
installeren?

• Het leuk vindt om te 
ontwerpen en vorm te 
geven?

• Gemotiveerd is en kan 
doorzetten als het soms niet 
lukt?

Dan is de ICT-klas zeker iets
voor jou!

Hoe kom je in de ICT-klas? 
Om in de ICT-klas te komen 
krijg je eerst een motivatie- 
gesprek. In dat gesprek laat je 
zien dat je gemotiveerd bent. 
Ook vertel je wat je precies zo 
leuk vindt aan ICT en welke 
onderwerpen jou het meest 
interesseren. Misschien kun je 
al iets laten zien wat je gedaan 
of gemaakt hebt. Als we over- 
tuigd zijn van je motivatie kun 
je deelnemen aan de ICT-klas. 
De kosten voor de ICT-klas zijn 
€ 90,00.

ICT PROGRAMMEREN 
KUN JE HIER 

LEREN
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ER KOMEN OOK
GASTDOCENTEN

DIE JE LES GEVEN
IN BEPAALDE

SPORTEN
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In de sportklas ga je op 
een sportieve manier je 
eigen sporttalenten verder 
uitbouwen en je krijgt 
meer inzicht in de wereld 
van de sport.

Hoe ziet de sportklas er uit? 
Je krijgt twee extra lesuren 
sport, bovenop je gewone 
lesrooster.

Er wordt met jou gewerkt aan:
• Bewegen
hoe doe je dit beter, hoe word 
je daar handiger in?
• Regelen
het coachen en fluiten van 
wedstrijden, het organise-
ren en ondersteunen van 
toernooien.
• Gezondheid
wat is het belang van voeding 
en lichamelijke conditie en hoe 
werkt dat bij het lichaam van 
sporters?
• Maatschappij
je laat je zien in de sportwe-
reld; je loopt bijvoorbeeld 
stage bij sportclubs.

Is de sportklas voor jou?
• Ben jij een sporttalent?
• Ben je heel erg gemotiveerd 

om veel te leren over sport?
• Vind je het leuk om veel met 

sport bezig te zijn?
Dan is de sportklas iets voor 
jou!

Wat ga je doen?
Je doet veel verschillende 
activiteiten in de sportklas.
Verschillende talenten worden 
gebruikt en van je gevraagd.

Hoe kom je in de sportklas? 
Om in de sportklas te komen 
moet je een toelatingstest 
doen. Deze test bestaat uit 
een motivatiegesprek en een 
fysieke test. Als we overtuigd 
zijn van motivatie, kun je deel-
nemen aan de sportklas.

De kosten voor de sportklas 
zijn € 90,-. Dit is inclusief een 
verplicht sportshirt van de 
school.

ONTWIKKELING 
IN BEWEGING

SPORT



Montessori College Oost
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
T: 020 597 98 99
F: 020 597 98 40
mco@msa.nl
www.montessori-college-oost.nl

infoOpen dag
Woensdag 1 februari 2017
15:00 - 21:00

Informatie-
avond
Informatieavond voor 
ouders van toekomstige 
leerlingen 

Woensdag 18 januari 2017
om 19.00 uur

 

Aanmeldings-
ronde
Maandag 27 februari 2017 
tot en met 
vrijdag 10 maart 2017
inschrijven
dagelijks van 8.30-17.30 uur

MONTESSORI COLLEGE OOST
DUIDELIJK MET AANDACHT


