
Vraag 1: Als je ergens nieuwsgierig naar bent ga
je:
a. wachten tot het overgaat, ik zie wel waar de
leraar mee komt.
b. typ ik de zoekterm in bv Google en denk ik leuk
om te weten!
c. op onderzoek uit. Je denkt: hoe zit dit? Wie kan
me hier iets over vertellen, dit ga ik uitzoeken.
d. ik ben nooit nieuwsgierig.

Vraag 2: Je schoolwerk wil je graag:
a. zelf plannen en organiseren, ik werk graag op
mijn eigen manier en kan goed keuzes maken.
b. allemaal voorgedaan krijgen, stap voor stap, met
de hele groep samen. Fijn als de leraar me de hele
dag stuurt en controleert.
c. met wat hulp van je leraar indelen en zelfstandig
of samen met een vriend(in) maken.
d. graag? Het maakt me niet uit, schoolwerk is toch
nooit leuk.

Ben jij een SWLN montessori-leerling?
Deze korte checklist is bedoeld om snel te zien
of SWLN Montessori bij je past. Omcirkel jouw
antwoord en kijk of je toekomst op ISW
Sweelincklaan Montessori zou kunnen liggen.
Als je vragen hebt: stel ze gerust (en dat past
zeker bij een montessorileerling).Succes!



Vraag 4: Ik wil:
a. goede cijfers halen en wat er om me heen
gebeurt vind ik niet zo interessant.
b. Eigenlijk niet zo graag naar school, maar moet
naar school van mijn ouders en dan laat ik dan
maar zo.
c. wel graag weten hoe het zit, maar vind vragen
stellen moeilijk. Ik weet dat dit mijn leerpunt is en
oefen ermee.
d. de wereld waarin ik leef leren kennen en
begrijpen wat er om me heen (enver daar buiten)
gebeurt. Ik stel vragen als ik het niet begrijp, zo
vorm ik mijn eigen mening.

Vraag 3: Van een leraar verwacht je:
a. dat hij/zij jou ruimte geeft om het op je eigen
manier te doen, je kunt daar steeds met hem/haar
over praten. Samen stel je dan vast wanneer en hoe
je weer verder kan.
b. dat hij/zij altijd bepaalt wat je doet en hoe je dat
doet. Je hebt geen behoefte daar zelf over na te
denken.
c. dat hij/zij duidelijk aangeeft wat er van je
verwacht wordt en dat jij mag kiezen met wie je een
opdracht doet. 
d. dat hij/zij zich niet met mij bemoeit, ik zoek 
het allemaal zelf uit.

Vraag 5: Ik kies het liefst:
a. wat ik fijn vind en wat uitdagend voor me is;
b. wat weinig moeite kost en snel klaar is;
c. wat de leraar wil;
d. afwisselend, dus ook wel eens iets dat ik niet zo
leuk vind, maar dat wel gedaan moet worden

Einduitslag:Tussen 0 en10 punten:
Je kunt beter voor een andere vorm van vervolgonderwijs kiezen.
Tussen 11 en 25 punten:
Het montessorionderwijs sluit nog niet helemaal aan bij jou. Als je het
toch graag wil, zal het even wennen zijn. Vraag dan veel hulp en praat
met je mentor en coach over wat je nodig hebt. Overleg met je ouders en
je leraar van de basisschool en als jullie het samen toch een goed idee
vinden, gaan we graag in gesprek.
Tussen 26 en 50 punten:
ISW SWLN Montessori is voor jou zeker de moeite waard om verder te
verkennen. Je gaat genieten van wat ISW SWLN montessori je te bieden
heeft en je bent al op weg naar zelfstandig leren. 
Tussen 51 en 75 punten:
ISW SWLN Montessori is een top idee. Het past precies bij jou en jij bij
ons!  “Nieuwsgierig, betrokken, zelfstandig”

Punten optellen:
Vraag 1: a. 5 b. 10 c. 15 d. 0
Vraag 2: a. 15 b. 5 c. 10 d. 0
Vraag 3: a. 15 b. 0 c. 15 d. 0
Vraag 4: a. 5 b. 0 c. 10 d. 15
Vraag 5: a. 10 b. 0 c. 5 d. 15


