
Het MCA ligt in het midden van het groene Aerdenhout en is een kleine, gezellige 

school voor mavo-onderwijs (vmbo-theoretische leerweg) en een havo onderbouw. 

Vanwege deze kleinschaligheid kennen alle leerlingen en docenten elkaar persoon-

lijk. Wij werken en leren samen op basis van respect en vertrouwen. Iedere leerling is 

uniek en krijgt alle ruimte om zich te ontwikkelen waarbij eigen verantwoordelijkheid, 

betrokkenheid en creativiteit belangrijke thema’s zijn.

Data open lesmiddagen (voor leerlingen):
(aanmelden via e-mail: info@montessori-aerdenhout.nl)

Vrijdag     2 december   2022 van 15.00 uur tot 16.15 uur

woensdag     7 december  2022 van 15.00 uur tot 16.15 uur

donderdag     8 december  2022  van 15.00 uur tot 16.15 uur

woensdag  14 december  2022  van 15.00 uur tot 16.15 uur

vrijdag  16 december  2022 van 15.00 uur tot 16.15 uur

woensdag  18 januari  2023 van 15.00 uur tot 16.15 uur

vrijdag 20 januari  2023 van 15.00 uur tot 16.15 uur
 

Data open dagen (voor ouders en leerlingen):
zaterdag     4 februari  2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur

woensdag     8 februari  2023 van 15.00 uur tot 17.00 uur 

                                 en  van 19.00 uur tot 21.00 uur

Mavo (vmbo-tl) en havo-kansklas

Boekenroodeweg 5

2111 HJ Aerdenhout

T 023 - 5246 246

E info@montessori-aerdenhout.nl

www.montessori-aerdenhout.nl

Als leerling van groep 8 sta je op het punt een goede en leuke school te kiezen 

in het voortgezet onderwijs. De keuze voor een school die goed bij je past, is heel 

belangrijk maar niet voor iedereen even gemakkelijk. Het Montessori College  

Aerdenhout (MCA) maakt graag kennis met jou. Lees deze folder eens en/of kom eens 

kijken bij ons. 

Je bent van harte welkom!

Goed bereikbaar:
De volgende buslijnen stoppen op station Heemstede-Aerdenhout (dienstregeling 2022):

Buslijn 9 Beginpunt Vogelenzang, Dorp en eindpunt Heemstede, 

 (station Heemstede-Aerdenhout)

Buslijn 80 Beginpunt Amsterdam, Busstation Elandsgracht 

 en eindpunt Zandvoort (centrum)

Buslijn 680 Beginpunt Zwanenburg, Kinheim en eindpunt Aerdenhout, Boekenroodeweg

Buslijn 14 Beginpunt Haarlem, Station C en eindpunt Heemstede, 

 (station Heemstede-Aerdenhout)

Buslijn 50 Beginpunt Leiden, Leiden Centraal en eindpunt Haarlem (station Haarlem)

Buslijn 568 Beginpunt Haarlem, Delftplein/Spaarne Gasthuis en eindpunt 
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MCA:
in het kort

MCA:
Praktische informatie

Wij zijn het Montessori College 
Aerdenhout, wie ben jij?



Ons onderwijs is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. Haar zinspreuk: 

‘leer mij het zelf te doen’ geeft precies de richting aan waar het Montessori- 

onderwijs voor staat. Alle medewerkers begeleiden je intensief op de weg naar  

zelfstandigheid. Ontdek dingen zelf, maak fouten, overleg samen, zoek naar op-

lossingen en ontwikkel je eigen mening. Je leert hier heel veel van. Gedurende het 

schooljaar krijg je steeds meer verantwoordelijkheid om je eigen werk te plannen en je  

opdrachten te verwerken. Zelfstandig werken hoef je niet alleen te doen. Je krijgt hulp 

van ouderejaars leerlingen (Peer Supporters) en medewerkers. Aan het begin van het 

schooljaar ontvang je een studiewijzer met voor ieder vak een werkoverzicht (leerstof) 

over het jaar verdeeld in vier perioden van tien weken. Je weet hierdoor precies wat 

er elke week van jou verwacht wordt. Wij leren je hoe je het werk zelf kunt plannen en 

eigen keuzes kunt maken. Na elke periode krijg je een verslag (rapport) mee naar huis. 

Elk vijfde lesuur van de dag noemen wij Keuzewerktijd (kwt). In dit lesuur mag je 

zelf kiezen waaraan je gaat werken. Kwt’s worden een week van tevoren gepland 

in Magister. Je kiest zelf of samen met je mentor voor een vak waar je extra steun of 

tijd voor kunt gebruiken of juist voor een vak dat je heel erg leuk vindt. 

Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en handen. Vakken als  

drama, muziek, dans en beeldende vorming zijn net zo belangrijk voor ons als alle 

andere. Kunstzinnige vakken spreken jouw creatieve talenten aan. 

Op het MCA kun je naast de reguliere vakken ook examen doen in tekenen, dans en 

drama. Onze leerlingen nemen deel aan het Haarlems Interscholair Toernooi (HIT). 

Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen en de kans om 

deel te nemen aan diverse masterclasses en finales waar zij zich tonen aan een groot  

publiek op professionele Haarlemse podia. Tijdens verschillende toneel- en dansvoor- 

stellingen staat de school drie keer per jaar op zijn kop met het Open Podium. Tijdens 

het open podium mag je, als je dat wilt, je kunsten vertonen aan je medeleerlingen, 

medewerkers en ouders. 

Mentor 
In het voortgezet onderwijs heb je te maken met verschillende leraren. Er is één heel 

speciale docent, namelijk jouw mentor. Deze begeleidt je en met hem/haar kun je  

alles bespreken wat voor jou en de groep belangrijk is. Voor je ouders is de mentor het 

eerste aanspreekpunt op school. 

Peerleaders & Peertutors 
Een aantal leerlingen is officieel getraind en gecertificeerd om medeleerlingen te  

ondersteunen bij allerlei schoolactiviteiten. Peerleaders helpen jou, als nieuwe leer-

ling, jezelf op het MCA snel thuis te voelen. Peertutors helpen individuele leerlingen 

bij het plannen van het schoolwerk, helpen met leren-leren of geven extra uitleg over 

een bepaald vak.

• Kleine school 

• Persoonlijke aandacht 

• Werken aan de hand van een studiewijzer 

• Zelfstandig leren werken en plannen 

• Keuzewerktijd en stiltewerktijd 

• Veel creatieve activiteiten 

• Controle op de voortgang 

• Mogelijkheid tot plaatsing in de havo-kansklas 

• Huiswerkarm in de onderbouw

• Elk schooljaar een werkweek

Kom eens kijken en ervaar wat je zelf van onze school vindt. Het valt meteen op met 

hoeveel plezier de leerlingen en medewerkers samen bezig zijn en met elkaar omgaan. 

Naast de kennismakingsdagen, excursies, buitenlandse reizen zoals de Engeland- 

reis en de skireis hebben wij schoolfeesten, projectweken en allerlei andere leuke 

 activiteiten. Kom vooral langs op de open dagen en overtuig jezelf! 

MCA:
opvallend plezierig

Wij bieden leerlingen heel veel mogelijkheden en dragen zo goed mogelijk zorg 

voor het behalen van het diploma. Onze leerlingen profiteren in het vervolgonderwijs 

zichtbaar van de aangeleerde kennis, vaardigheden en werkwijze. Onze leerlingen  

stromen door naar het MBO of havo. 

Het MCA heeft al jarenlang een slagingspercentage van rond de 98%! 

MCA:
goede basis voor jouw toekomst

MCA:
to the point

HHH:
Hoofd, Hart en Handen

Direct naar havo
of via het MCA

MCA:
Belangrijke mensen

MCA:
Montessorischool: wat en hoe?

Als je een vmbo-tl of vmbo-tl/havo-advies krijgt van de basisschool ben je bij ons van 

harte welkom! In onze speciale havo-kansklas worden leerlingen geplaatst die na twee 

jaar eventueel kunnen doorstromen naar de havo. Zij krijgen havo-leerstof en toetsen 

op havo-niveau. Na twee jaar wordt bekeken of deze leerlingen de overstap kunnen 

maken naar het havo-onderwijs op een andere school. Wij hebben met verschillende 

havo/vwo-scholen in de regio afspraken dat zij leerlingen, mits er plaats is, op ons  

advies aannemen.

Mocht het toch nog niet lukken om na twee jaar door te stromen, dan kun je bij ons 

gewoon je vmbo-tl diploma behalen en kun je ook na vier jaar natuurlijk nog naar de 

havo op een andere school. 

MCA:
Keuzewerktijd (kwt)


