
Het aanmelden voor het schooljaar 2023 – 2024 kent de volgende stappen: 
1. Aanmelden voor kennismakingsmiddag en maken van de voorbereidende opdracht
2. Meelopen met de kennismakingsmiddag
3. Aanmelden eerste gesprek met vervolgopdracht ter voorbereiding op het tweede gesprek
4. Aanmelden tweede gesprek 
5. Inschrijving op de MMR Agora 

1) Leerlingen die zich aan willen melden voor de Agora-afdeling maken ter voorbereiding van de
kennismakingsmiddag een opdracht. Deze opdracht is gericht op reflectie en is een middel om
tijdens de kennismakingsmiddag en tijdens de gesprekken in gesprek te gaan. 
De MMR Agora maakt veelvuldig gebruik van reflectie – een kernwaarde en vaardigheid binnen het
Agora-onderwijs – en hier leggen wij dan ook de nadruk op bij het aanmelden voor dit type
onderwijs. De opdracht is te vinden op de website vanaf 1 Februari. 

2) Tijdens de kennismakingsmiddag kunnen leerlingen die zich in zouden willen schrijven ervaren
wat het is om op een Agora-onderwijs school te zitten. 
Wij zullen die middag in twee uur de leerlingen kennis laten maken met een dagstart, een
challengeblok en een dagafsluiting. Deze wezenlijke onderdelen van het onderwijs op de MMR
Agora komen elke dag terug. 

3) Het eerste gesprek zal een half uur duren en daarin wordt o.a. gereflecteerd op de
kennismakingsmiddag. 
Tijdens dit gesprek leren wij elkaar kennen, gaan we na wat de rol is van de leerling, de ouders en de
school in dit type onderwijs en geven we open en eerlijk onze intenties en verwachtingen weer. 
Na dit gesprek volgen er twee dingen: 1) een vervolgopdracht voor de leerling om zich in vast te
bijten – deze opdracht spreekt de motivatie van de leerling aan én kent een goed stuk zelfreflectie
en 2) een aantal dagen bedenktijd voor alle partijen, waarbij er ook externen kunnen worden
geraadpleegd (bijv. de basisschool). 

4) Tijdens het tweede gesprek willen wij graag wederom een half uur met jullie om tafel, en kunnen
wij een reflectie bieden op het eerste gesprek én op de bedenktijd. Ook bespreken we het maken
van de vervolgopdracht – wat is daar gebeurt? Hoe voelde dit? Is Agora-onderwijs iets voor mij?, Etc. 

5) Inschrijven op de MMR Agora gaat via de Montessori Mavo Rotterdam – Agora. 

Voor het maken van een afspraak voor de kennismakingsmiddag graag een mail sturen naar
mbalm@lmc-vo.nl. 
Er wordt dan contact opgenomen om naast de kennismakingsmiddag ook de gesprekken in te
plannen. Te aller tijden kan een leerling en/of ouders afzien van inschrijving en uit het
aanmeldproces stappen. 
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