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ONZE VISIE

OP WEG NAAR 2027
De stad als schoolgebouw,
Amsterdam als proeftuin

Onze missie

Deze visie op montessoriaans onderwijs in de stad Amsterdam
is een uitdaging voor alle professionals, teams, secties,
deelscholen en scholen binnen ons bestuur.

Work in progress!
Onze weg naar 2027 inspireert, stemt tot nadenken, vraagt om
concrete invulling (die er soms al is), zit vol uitdagingen, geeft
gespreksstof... Alle reden voor Hüseyin Asma (HA, directeur Metis
Montessori Lyceum en Kiem Montessori), Joyce de Grand
(JdG, directeur Montessori Lyceum Oostpoort),
Wrister Grommers (WG, rector Montessori Lyceum Amsterdam
(1 en #2)) en Kim Wannet (KW, directeur IVKO Montessori) om
uitroeptekens, voorbeelden en overdenkingen toe te voegen.
Die vind je tussen en naast de tekst van de strategie.
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Wij, medewerkers van de montessorischolen in Amsterdam, zijn gedreven
om jonge, opgroeiende mensen te steunen in hun ontwikkeling tot
autonome, zelfbewuste burgers. Burgers die de kunst van het samenleven
verstaan, met name in een grootstedelijke context als Amsterdam. Daarom
is het zo belangrijk dat leerlingen ontdekken wie ze zijn (ken jezelf ), wie
de anderen zijn (ken de ander), hoe ze zich verhouden tot de wereld (ken
de wereld) en tot de toekomst (verken de toekomst). De vorming van
je mens-zijn staat daarin centraal. Daarbij willen we hen begeleiden in
de ontwikkeling tot kritische denkers en doeners die zelfbewust keuzes
maken en creatief en verbindend zijn. Vanuit die missie bereiden wij
onze leerlingen voor op de uitdagingen waarvoor zij gesteld worden en
creëren wij meerwaarde voor de maatschappij. Het voortgezet onderwijs
in Amsterdam en omgeving is ons en hun domein, in de volle breedte, van
vmbo tot gymnasium.

Ken jezelf... ken de ander...
ken de wereld... verken de toekomst
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Omgeving
Wat zijn de omgevingsfactoren waarvan we moeten
uitgaan bij de formulering van onze strategie en bij het
inrichten van ons onderwijs?
Als we het over ‘de omgeving’ hebben, denken we met name aan de
grootstedelijke context van Amsterdam. Amsterdam, die prachtige stad.

Kunst, schoonheid en creativiteit
liggen voor het oprapen

Die stad biedt eindeloze mogelijkheden, vaak meer dan de rest van
Nederland: kunst, schoonheid en creativiteit liggen voor het oprapen,
innovatieve bedrijvigheid, technologieontwikkeling, historie, architectuur
en verscheidenheid in nagenoeg alles.

Het MLA is met een grote huisvestingsoperatie bezig en dat betekent onder
andere dat er in 2024 een nieuwe school staat in Oost, in de Sluisbuurt. Dan
hebben we twee kleinere vestigingen die beide het karakter hebben van
een brede school. Hier ligt een mooie kans voor het MLA. De hele manier
waarop over de onderwijsaanpak wordt nagedacht op de beide locaties zal
de kansengelijkheid bevorderen. Er staan straks twee brede scholen waar alle
leerlingen zich welkom voelen. WG
Bij de locatie Sluisbuurt stellen we klassen samen waarin
leerlingen met een vwo-, een havo- en een mavo-advies door
elkaar zitten. Kies zo voor een driejarige brugperiode en je
creëert gemeenschapszin. Leerlingen gaan - net als op de
basisschool - met allerlei verschillende klasgenoten om. WG
Leerstof is voor leerlingen veel interessanter op het moment
dat je de stad naar binnen haalt. Het biedt je als school de
gelegenheid om innovatiever te werken; ondernemend, samen
met je buren in de stad die vaak voorlopers zijn qua kennis en
technieken. Stages lopen bij dergelijke bedrijven, opdrachten
uitvoeren, onderzoek doen - de stad wordt er beter van, de
leerling ook. JdG
Stages geven leerlingen de gelegenheid om in de stad te leren, om de school
aan de praktijk te toetsen. Tegelijk halen we gastsprekers en bedrijven de
school binnen. We laten leerlingen met verschillende technieken in aanraking
komen, zo krijgen zij inzicht in ‘nieuwe snufjes’ die onderdeel zijn van hun
mogelijk toekomstige werk. Het ambacht, vakmanschap zal altijd belangrijk
blijven. De timmerman, de meubelmaker, ga zo maar door. We willen leerlingen
ervan doordringen hoe waardevol dat is. Het gaat niet alleen om techniek. Juist
nu hebben we gezien hoe onmisbaar de zorg is. Ook voor die leerlingen is
aandacht. Zij voelen dat de maatschappij ze ziet en waardeert. JdG
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De toekomst is ongewis, maar we weten zeker dat creativiteit,
aanpassingsvermogen, kunnen samenwerken, oplossingsgerichtheid
en onderzoekende vaardigheden belangrijk zullen zijn. We nemen
onderzoeksvaardigheden steeds nadrukkelijker op in ons curriculum.
Zo is bijvoorbeeld ‘authentieke kunsteducatie’ een gebied waarin
we leerlingen opdrachten geven die op het grensvlak liggen van
hun eigen belevingswereld, de professionele praktijk van makers
en sociale en maatschappelijke uitdagingen. Leerlingen gaan op
een kunstzinnige manier de verkenning aan; een voorbeeld is ons
project ‘Snack van de toekomst’. Eerst doen leerlingen onderzoek
naar voedsel, hoe ziet goed voedsel er in de toekomst uit, wat willen
jongeren voor snacks? Onderzoekend en scheppend komen ze tot
creatieve oplossingen. KW
In een nieuw bètaprofiel bieden we het
vak NLT (natuur, leven
& technologie) aan. Dit
vak leent zich bij uitstek
voor het doen van
onderzoek. KW

In de wereld is
Amsterdam bekender
dan Nederland. HA

De sociaaleconomische diversiteit
is in Amsterdam groter
dan waar ook in ons
land. HA

Zelfstandigheid is een van de belangrijkste uitgangspunten van het
montessorionderwijs. Wij willen onze leerlingen opleiden tot zelfstandige
wereldburgers. Zo kunnen ze meegaan met veranderingen in de wereld. HA

Die stad, met al zijn uitdagingen in de nabije toekomst, is waar onze
leerlingen opgroeien en die ze mede vormgeven in de toekomst; als
zelfbewuste, zelfstandige en verantwoordelijke burgers.
Dit is Amsterdam, een stad met overweldigende mogelijkheden én een stad
met grote problemen die we graag uitdagingen noemen.

Leren omgaan met andere opvattingen, leren met verschillen om te gaan
zonder dat je je eigen dromen inlevert; dát is hoe we onze leerlingen willen
voorbereiden op een – anno nu – ongewisse toekomst. HA
De ouders van onze leerlingen kunnen vanuit hun werk een diversiteit aan
stagemogelijkheden bieden, zo breng je de school naar allerlei plekken in de
stad. HA
Het Slavernijmuseum ligt om de hoek. Dus gaan we er met
leerlingen heen en maken we die materie tot onderdeel van ons
onderwijsprogramma. HA
Als Technasium vragen we aan Amsterdamse bedrijven concrete
opdrachten waarmee onze leerlingen aan de slag kunnen. Ook bij het
coderen willen we zo veel mogelijk de oefenstof koppelen aan wat er
in de stad gevraagd wordt. Dat maakt de opdrachten voor leerlingen
herkenbaar en uitdagend. HA

Binnen en buiten leren
Kansenongelijkheid

Maar het is ook datzelfde Amsterdam waar de kansenongelijkheid toeneemt.
De stad waar het steeds meer uitmaakt in welke wijk je geboren bent.
Waar de traditionele tegenstelling tussen ‘blue’ en ‘white collar’ nieuwe
varianten heeft gekregen in laag- versus hoogopgeleid, in ‘have and have
nots’ en huisbezitters versus huurders. Die stad, waar de inwoners met een
migratieachtergrond inmiddels de meerderheid vormen. Geen diversiteit
dus, maar superdiversiteit! Die stad, waar de gevolgen van nationale
problematieken als klimaatverandering, een overspannen woningmarkt
en gezondheidssysteem extra prangend zijn. Waar een toenemend aantal
vacatures bestaat in technologie, kunst, digitale beroepen en elementaire
techniekvakken. En dan is het ook nog eens goed te beseffen dat de meeste
beroepen die onze leerlingen in de nabije toekomst zullen beoefenen, nu nog
onbekend zijn.
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Deze aantrekkelijke, boeiende, maar ook ingewikkelde en moeilijke stad is een
stad die wij als onze proeftuin zien. Wij, montessorischolen in Amsterdam,
staan midden in die stad en verbinden ons met al die kanten van de stad.
We gaan ontmoetingen aan met ervaringsdeskundigen, met experts, met
innovatoren, met kunstenaars, met beleidsmakers en met al die interessante
betrokkenen. De lesstof en de oefenplek liggen voor onze neus. Deze stad is
dé plek voor leerlingen om zichzelf, anderen, de omgeving en de toekomst te
ontdekken. Een plek waar alle ingrediënten aanwezig zijn voor wat wij noemen
‘contextrijk’ onderwijs. Waar wij als medewerkers van de MSA ook om onze
blinde vlekken heen kijken, out of the box denken en kansengelijkheid binnen
de scholen durven benoemen en aan te pakken.

De stad is ons schoolgebouw,
Amsterdam is proeftuin
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Strategische
uitgangspunten
De missie in deze grootstedelijke omgeving leidt ons tot een
aantal strategische uitgangspunten:

Montessorikernwaarden

◾ We zorgen voor toegankelijke en kleinschalige montessorischolen en
behouden het ‘sterke merk’. Daartoe houden we de kernwaarden van het
montessorionderwijs hoog.
◾ We nemen de leerling serieus in zijn of haar eigen identiteit. Een
gelijkwaardige relatie, volwassen interactie en een dito dialoog leiden tot
een hogere leeropbrengst.
◾ We bieden de leerlingen zoveel mogelijk gelegenheid tot sturing op hun
eigen leven en hun eigen keuzes: dit bevordert zowel hun leren als hun
welbevinden.
◾ We richten ons onderwijs zo in, dat er waar mogelijk samen geleerd wordt.
Ook dit creëert een hoger leereffect.
◾ We streven ernaar dat leerlingen betekenis kunnen geven aan dat wat ze
leren. In een betekenisvolle context wordt dieper geleerd.
◾ We bereiden onze leeromgevingen terdege voor. Zelfstandig werken komt
het best tot zijn recht in een voorbereide leeromgeving.
◾ We laten cognitieve ontwikkeling hand in hand gaan met beweging en
creativiteit.

Het op een goed niveau houden van de
onderwijskwaliteit

Om de uitdagingen en mogelijkheden van de stad in ons onderwijs te
incorporeren, is het boven alles nodig dat we de goede basiskwaliteit ook
echt goed houden.
Intern streven we ernaar beter te worden door met en van elkaar te leren,
extern streven we naar transparantie en verantwoording. We hechten
eraan dat we kritisch onderzocht en bevraagd worden door de inspectie, of
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Eigenlijk zouden wij het uitgangspunt ‘Hou de basiskwaliteit op
orde’ niet eens hoeven te benoemen in onze strategie. Het is onze
basis! We ambiëren het inspectieoordeel ‘goed’. HA
We willen dat leerlingen steeds meer in de praktijk leren, de stad
biedt daarvoor mogelijkheden. Om de veelheid aan leeractiviteiten
binnen en buiten school te realiseren heb je een flexibel rooster
nodig. KW
Leerlingen hebben uitdagende, internationale contacten
met scholen over de hele wereld. ‘Dankzij corona’ zijn
videoverbindingen veel alledaagser geworden, waardoor
internationale uitwisseling gemakkelijker te realiseren is. KW
Ook kinderen van expats zouden montessorionderwijs moeten
kunnen volgen. Het huidige onderwijsaanbod voor hen is
grotendeels particulier en dus duur. KW
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De stad als schoolgebouw vraagt flexibiliteit
Er wordt door een vmbo-leerling net zo goed over het leven gefilosofeerd
als door een vwo-leerling. Voor bijvoorbeeld filosofie zou het mooi zijn
als er een uitwisseling van docenten tussen de verschillende MSA-scholen
komt. Zo kun je bijvoorbeeld in projectweken ook andere vakken en
docenten tussen scholen uitwisselen. JdG
Ons schoolgebouw kent geen hekken, het is onderdeel van de wijk;
jongeren kunnen gebruikmaken van de skatebaan die wij hier hebben
laten bouwen. Het schoolplein wordt buiten schooltijden door de buurt
gebruikt. HA

door andere instanties. Ook willen we, over schoolgrenzen heen, van elkaar
blijven leren. Ons kwaliteitsbeleid moet nadrukkelijk gericht zijn op leren
en ontwikkelen.

Het vormgeven van een HRM-beleid dat een
lerend klimaat versterkt

MSA is een organisatie waar professionals zich kunnen ontwikkelen.
De focus van ons personeelsbeleid ligt daarom op het versterken van de
professionele cultuur binnen de scholen, op permanent leren van en met
elkaar, en op het gezamenlijk werken aan school- en onderwijsontwikkeling.
Daarmee is het aantrekkelijk om te werken bij MSA.

Het daadwerkelijk gebruik van de stad als schoolgebouw stelt andere eisen.
Het bezoeken van wijken, bedrijven, kunstscholen, andere culturen, religies,
stukken natuur, het opzoeken van interessante plekken en mensen... dat
alles vraagt om veel flexibiliteit, stelt meer eisen aan veiligheid en vervoer
en vraagt om meer begeleiding. Maar het levert op dat de leerling, naast het
leren in een schoolse, meer academische omgeving, ook went aan het leren
in en van het leven op straat, op de werkvloer van de stad. Het combineren
van die twee werelden is een boeiende uitdaging.

Nationale en internationale samenwerking

Een laatste strategisch uitgangspunt is dat deze tijd vraagt om nieuwe
verbindingen. Er is een voorzichtige ambitie voor de oprichting van een
nieuw te stichten internationale montessorischool. Ook zetten we, samen
met andere besturen als Esprit, Vova en OSB, stappen voor een nieuwe
techschool. Ook het lerarentekort wordt aangepakt in samenwerking met
andere besturen in het project Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep.
We richten ons op samenwerking met andere vormen van innovatief
grootstedelijk gericht onderwijs, ook op hogescholen, universiteiten en
ROC's, nationaal en internationaal.

Zorg voor ruimte en ontmoetingen voor de
vorming van je mens-zijn

Om tot zelfbewuste burgers uit te groeien, moeten leerlingen vooral
ontdekken wie ze zelf zijn en hoe ze zich verhouden tot anderen. Om de
vorming van je mens-zijn gestalte te geven is ruimte nodig, tijd die ze zelf
kunnen invullen met volop gelegenheid voor verrassende ontmoetingen.
Vakken en projecten als psychologie, drama en filosofie spelen daarin een
belangrijke rol en passen dan ook in het curriculum.
Ruimte in en buiten de school vraagt om organisatie, waarbij de eigen regie
voorop staat én ook begeleiding vraagt van ons motto: Help mij het zelf
te doen. Die begeleiding kan van docenten komen, maar ook van ouders,
vrijwilligers of experts uit allerlei plekken in de stad. Ook digitaal liggen
er veel mogelijkheden voor ruimte en ontmoetingen, naast uiteraard
de veelbelovende mogelijkheden van ‘individual tutoring’ wat betreft
kennisverwerving.
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Op onze school lopen 65 nationaliteiten rond. Natuurlijk is Nederlands
leren een speerpunt. Veel leerlingen zouden er wellicht bij gebaat zijn
om sommige vakken op een internationaal referentieniveau af te kunnen
sluiten. Maar dat is voorlopig een mooie droom. Wat wel al kan en gebeurt,
is het aanbieden van maatwerk: leerlingen die vakken op een hoger niveau
afsluiten. Hoe mooi zou het zijn als ze ook examen kunnen doen in hun
moedertaal als extra vak? JdG
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Strategische
samenwerking
tussen de scholen

We streven ernaar dat de MSA-scholen elkaar sterker maken
met behoud van het eigen karakter.
Elke MSA-school heeft zijn eigen profiel, zijn eigen sterktes en zwaktes
en zijn eigen strategische thematiek. In het dagelijkse leiderschap wordt
deze eigenheid gezien en gerespecteerd. Tegelijkertijd streven we op
alle mogelijke vlakken naar een grote mate van collegiale verbinding.
We steunen en inspireren elkaar waar dat kan: van praktische hulp rond
gebouwen tot gezamenlijke ontwikkeltrajecten, van shared services tot
collegiale intervisie. Geredeneerd vanuit onze gezamenlijke missie en
daaruit voortvloeiende strategische keuzes, zijn er daarnaast tal van
terreinen waarop we strategisch kunnen, moeten en willen samenwerken.
Voor de komende vijf jaar hebben we daarom de volgende vier
zwaartepunten gekozen. De vier punten zijn op dit moment al speerpunten
in het curriculum van een of meerdere MSA-scholen.
De vier zwaartepunten zijn:
◾ Kansengelijkheid, inclusiviteit, diversiteit
◾ Wereldburgerschap
◾ Creativiteit, schoonheid, kunst
◾ Stad van de toekomst (duurzaamheid en technologie)
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Een middagprogramma waarin leerlingen kunnen profiteren
van het aanbod van andere MSA-scholen? Bijvoorbeeld
lessen filosofie voor leerlingen die niet op het MLA zitten;
leren coderen voor niet-Metis-leerlingen. Een dergelijk
uitwisselingsprogramma zou uniek zijn voor Amsterdam. KW
Als we vinden dat een leerling op een andere MSA-school beter
tot zijn recht komt, dan wordt in goed overleg die overplaatsing
gerealiseerd. Zoals er ook een uitwisseling mogelijk is tussen
docenten die voor hun persoonlijke ontwikkeling tijdelijk of
gedeeltelijk op een andere MSA-school willen werken. KW
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Wij zijn een cultuurprofielschool en binnen dat profiel spelen allerlei nieuwe
technieken steeds nadrukkelijker een rol. Daarmee kun je creatieve en beeldende
vakken verrijken. Bijvoorbeeld onze sectie textiele werkvormen ontwikkelt een
doorlopende leerlijn waarin logischerwijze steeds meer technische toepassingen
en ontwikkelingen een plaats krijgen, het zal leiden tot een lab waarin leerlingen
de kans krijgen de nieuwste technieken toe te passen. WG
Als montessorianen
gaan we op een
gelijkwaardige manier
met leerlingen om.
Leerlingen kansen
bieden, fouten laten
maken en opnieuw
beginnen. Dat zorgt
voor het gevoel dat wij
er voor hen zijn, dat we
nabij zijn. JdG

Coderen is ingebed in
het curriculum, ‘leren
programmeren’ is iets
wat voor elke leerling
een logisch onderdeel
van het onderwijs is. HA
Op onze school voelt
de regenboog zich
thuis. WG

Coderen zou een geïntegreerd onderdeel van het curriculum kunnen zijn
voor alle leerlingen. Op verschillende niveaus, het liefst op een speelse manier
aangeboden. Voor liefhebbers volgt dan het coderen op hoger niveau. JdG

Kansengelijkheid,
inclusiviteit, diversiteit

Superdiversiteit is in Amsterdam
een realiteit, waarbij de thuissituatie
van veel burgers fors verschilt, wat
leidt tot kansenongelijkheid. Wij
zien diversiteit als een kans, die
vraagt om verdere doorvoering van
differentiatie van ons onderwijs.
We richten het curriculum zo in, dat leerlingen nog beter kunnen werken
aan persoonsvorming, aan authenticiteit, aan zelfredzaamheid. We bieden
kansen om te leren leren, een van de manieren om kansengelijkheid te
creëren. Elke leerling wordt gezien en erkend.
We creëren brede scholengemeenschappen, waardoor je diversiteit
organiseert in de leerjaren, we zetten waar mogelijk meerdere niveaus bij
elkaar, maken brede klassen met heterogene samenstelling.

Laat leerlingen elkaar ontmoeten
(ken jezelf, ken de ander)
We zorgen tegelijkertijd voor veel differentiatie. Leerlingen mogen op eigen
tempo werken, er is aparte aandacht voor individuele mentale obstakels
en we zorgen dat leerlingen kunnen stapelen. De waardering voor alle
niveaus wordt gelijk, techniekonderwijs is een belangrijk vak in de toekomst.
Iedereen wordt behandeld zoals hij wil, racisme wordt uitgebannen op school
als begin van een maatschappelijke verandering. Ouders zijn betrokken bij
het onderwijs, geven les en/of krijgen les (Nederlands) en zijn rolmodel, waar
nodig. Die betrokkenheid zorgt ook weer voor meer gelijke kansen.

Realiseer veel kansen op ontmoetingen,
binnen en buiten school
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Wereldburgerschap

In montessorionderwijs speelt wereldburgerschap per definitie een rol. Een
van de vele voorbeelden is de ‘MLA helpt’-dag. In Amsterdam zijn dan 1300
leerlingen concreet bezig met de mensen om hen heen. WG
Door ons cultuurprofiel
hebben we een
goed contact met
culturele instellingen,
zoals musea,
theaters en creatieve
gezelschappen in de
stad. We zorgen dat
leerlingen er zo veel
mogelijk contact mee
hebben. Gezamenlijke
activiteiten maken
regelmatig onderdeel
uit van het curriculum.
WG

De ‘buitenschoolgedachte’ mag steviger
in het curriculum
verankerd zitten. Wij
willen leerlingen op
regelmatige basis tijd
en ruimte geven om
zelf aan te geven wat
ze concreet willen leren.
Dat zou een cursus
Chinees kunnen zijn,
maar ook een praktisch
onderzoek naar een
duurzamer product.
Wat ze ook kiezen:
nieuwsgierigheid ligt
aan de basis. WG

Wij leven in Amsterdam
en op school met zo
veel nationaliteiten
samen - dat mag
gevierd worden.
Daarom is bijvoorbeeld
‘Wereldburgermaaltijd’
een mooie, concrete
manier om dat
wereldburgerschap
samen te beleven. Dit
soort feesten kunnen
de basis zijn om als
vanzelfsprekend elkaars
cultuur, normen en
waarden uit te wisselen.
JdG

Nodig mensen op school uit, of ga naar mensen toe die kunnen vertellen over
hun ervaringen met bijvoorbeeld oorlogssituaties. WG
Acties voor goede doelen zijn regelmatig onderdeel van ons
onderwijsprogramma. Het is bijvoorbeeld prachtig als je de
mogelijkheid hebt om waterputten te slaan in Oeganda. Zo’n
Afrikaans avontuur vormt je als jongere, als wereldburger.
HA
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Montessorionderwijs heeft mede
als doel om leerlingen bewust te
maken van belangrijke zaken als
duurzaamheid, (sociale) media,
technologie, verbondenheid,
geschiedenis (leren van fouten),
democratie, religie, cultuur en
talen, politiek zelfvertrouwen en
wereldburgerschap. Amsterdam
kent op vele terreinen een lange
historie en heeft een rijkdom
aan instituten, gemeenschappen
en deskundigen binnen haar
grenzen, wat een mooie
gelegenheid vormt om onderwijs
contextgericht aan te bieden.
Diezelfde context is ook uitermate geschikt om de persoonsvorming vorm te
geven, om ontmoetingen te arrangeren en vanuit ruimte en eigenaarschap
kennis op te doen. De stad als omgeving met veel concreet, levend materiaal,
zowel om kennis op te doen als om te ontmoeten, kortom: te oefenen in een
gemeenschap op en buiten school.
Bij het voorbereiden van leerlingen op het functioneren in die
grootstedelijke gemeenschap hoort het vermogen om feedback te geven en
te ontvangen (vooral aan volwassenen, vragen de leerlingen zelf ).

We onderzoeken met leerlingen wat
kansengelijkheid is in Amsterdam en dagen
hen uit tot creatieve ideeën en acties om
het te bewerkstelligen
Leerlingen nemen ook in hun schooltijd verantwoordelijkheid. We bouwen
voort op hun nieuwsgierigheid en begeleiden hun onderzoeksvaardigheden.
We dagen leerlingen uit om zich te verdiepen in, te discussiëren over en
oplossingen te bedenken voor maatschappelijke en/of technologische
vraagstukken, bijvoorbeeld met behulp van Bèta Burgerschap.
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Stad van de toekomst

De (ver)nieuwbouw van MLA leidt tot (bijna) energieneutrale gebouwen. Dat
geeft je als school bovendien de kans om leerlingen kennis te laten maken
met energieneutrale toepassingen. Zo wordt duurzaamheid een concreet
onderdeel van het onderwijs. WG
In de Stad van de
toekomst ronden
leerlingen
in bepaalde
vakken op een
internationaal
niveau hun
opleiding af.
JdG

Onderzoek,
duurzaamheid,
natuur, techniek
en kunst grijpen
in elkaar. Dat
combinerend
komen
kunstenaars tot
heel creatieve en
spraakmakende
uitingen.
KW

Amsterdam wil
dé creatieve
hoofdstad van
Europa zijn,
nieuwsgierig
en kunstzinnig
die toekomst
onderzoeken is
daarom zeker
een taak van
onze scholen.
KW

Wij laten
leerlingen
nadenken en
met elkaar
filosoferen over
wat schoonheid
is; wij willen onze
leerlingen ideeën
meegeven voor
een mooiere,
betere wereld.
WG

Ons Techlab zou een groter onderdeel van het reguliere curriculum kunnen
zijn; lesstof en projecten met duurzaamheid als invalshoek komen er goed
tot hun recht. Duurzaamheidsprojecten staan midden in de samenleving,
leerlingen kunnen direct bijdragen aan een betere leefomgeving. JdG
Leerlingen van alle MSA-scholen werkten mee aan de Strategiedag 2021. Na
afloop zeiden ze allemaal: ‘We willen op school iets met drama.’ Het is een vak
waarin leerlingen zichzelf leren kennen, waarin zij leren samen te werken en
waarin zij zich leren uit te spreken. Dát is wat jongeren belangrijk vinden, dus
dat moeten wij hen bieden. KW
Schoonheid zit
in het DNA van
meerdere van onze
scholen. Daarnaast
biedt ‘Kunstbende’
op het Metis een
goed tegenwicht
ten opzichte van
de bèta-kant
die er zwaarder
vertegenwoordigd is.
Op Oostpoort wordt
veel georganiseerd
door de kunstsectie,
binnen en buiten de
school. JdG

Het is belangrijk
voor jonge
mensen om
in aanraking
te komen met
kunst, om creatief
bezig te zijn. Het
verrijkt hun leven.
Als wij ze zouden
vragen naar wat
zij mooi vinden,
wat hen boeit,
dan zouden wij
vermoedelijk
ook veel van hen
leren. JdG
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Metis kan op
het punt van
kunstzinnigheid
nog veel leren
van bijvoorbeeld
het IVKO en het
MLA. Daar is
‘art’ al veel meer
ingebed in het
curriculum. Dat
‘leren van elkaar’
is overigens
verankerd in de
cultuur van MSA.
HA

In de stad van de toekomst leren leerlingen te
navigeren voor iets waar geen kaart van is. Om onze
leerlingen voor te bereiden op grote uitdagingen zoals
gezondheid en voeding, mobiliteit, duurzaamheid,
wonen en werken in de stad, zullen zowel de inhoud
als de inrichting van het onderwijs veranderen.
Duurzaamheid is een thema dat één op één te maken
heeft met de toekomst van onze leerlingen. Niet
alleen in ons onderwijs, ook in praktische zaken
als bijvoorbeeld het omgaan met middelen, het beheer van gebouwen en
vervoer in de stad zal de focus meer en meer op duurzaamheid liggen.

We besteden in lessen veel aandacht aan technologie
Er is behoefte aan expliciete aandacht voor de omgang met technologie
(vragen vooral leerlingen) en de betekenis ervan voor de kwaliteit van leven.
Door technologie te begrijpen en te doorgronden, leren leerlingen zich voor
te bereiden op het onbekende, leren zij complexiteit te hanteren, leren zij
zich te verhouden tot de aarde, het leven en de toekomst.

Schoonheid, kunst, creativiteit

Amsterdam is bij uitstek stad van schoonheid, kunst
en creativiteit. Historische architectuur, beeldende
kunst, muziek en musea. Dat trekt veel internationale
studenten, toeristen uit binnen- en buitenland en
creëert veel werkgelegenheid. Het is een belangrijk
thema in de toekomst. Amsterdam kent veel
mogelijkheden in de stad om te leren en we zullen
dat gebruiken in en zeker ook buiten de lessen. We
zetten het in bij persoonsvorming, wereldburgerschap,
toekomst en diversiteit. Drama, beeldende kunst en vooral creativiteit lenen
zich goed om dichter te komen bij wie je bent, om schaamte te overwinnen
en je identiteit te versterken.

Kunst versterkt in alle cognitieve vakken het
interdisciplinair werken en het verbinden
Het maakt het eenvoudiger om zo een verbinding te leggen tussen school en
de wereld.

19

In dit boekje zet MSA haar
visie op montessorionderwijs
in de grootstedelijke context
voor de komende jaren
richting 2027 uiteen.
Hoe ziet die nabije
toekomst eruit?
Eén ding is zeker: we laten de
stad meer en meer de school
binnenkomen en de leerlingen
zullen steeds vaker de stad
onderzoeken. Amsterdam, die
mooie stad, wordt ons
schoolgebouw en is
onze proeftuin.
We durven vragen te stellen,
gaan op onderzoek uit.
Om te beginnen hebben we
in dit boekje niet alleen
uitroeptekens bij onze visie
geplaatst, maar zeker ook
vraagtekens.

Op weg
naar 2027

Zie deze visie als leidend voor
een expeditie op weg naar
2027 die we onderzoekend,
met elkaar pratend en vol
verwondering inslaan. In de
volle overtuiging dat we onze
leerlingen het beste onderwijs,
het beste voor hun toekomst
willen bieden, vanuit
het gedachtegoed van
Maria Montessori.
Alle van Steenis, bestuurder
Amsterdam, januari 2022

