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Interview Florence

“ Ik had eigenlijk 
geen idee waar ik 
aan begon”

In dit interview praten we met Florence, zij is 

de directrice van de MMR. In dit interview ga 

je onder andere haar plannen voor de school 

te weten komen. Voor de rest zou je het maar 

gewoon moeten lezen.

Hoe bent u hier op het montessori 
terechtgekomen?
Florence heeft van jongs af aan al met de 

montessori te maken gehad. Ze zat daar op de 

kleuterschool. Dit soort onderwijs paste heel goed 

bij haar: de ruimte krijgen om dingen te doen, 

maar ook wat structuur. Daarna ging ze naar een 

middelbare school die niet goed bij haar paste, ze 

voelde zich daar niet thuis. Vervolgens maakte ze 

vanaf de vierde klas de overstap naar het Haags 

Montessori Lyceum. “Ik voelde me daar als een 

vis in het water”, vertelt Florence. Na het studeren 

ging ze de lerarenopleiding doen en kwam ze 

voor de klas te staan. Er kwam een plek vrij voor 

geschiedenis docent op de montessori lyceum 

Rotterdam. Daar heeft Florence 25 jaar gewerkt. 

Ze werd er conrector. 

Toen werd er in Rotterdam een montessori mavo 

opgericht. “Zij zochten iemand die de kar wilde 

trekken”, vertelt Florence. Dat vond ze leuk. “Toen 

ben ik daar dus naartoe gegaan. Ik kwam daar 

met een paar leerlingen, acht docenten en Ed. Het 

is echt wel heel hard werken, maar ik zit wel echt 

op mijn plek”, aldus Florence.

Is dit wat u had gehoopt vijf jaar 
geleden?
“Het is veel mooier dan ik had gehoopt. Ik had 

eigenlijk geen idee waar ik aan begon. Niemand 

eigenlijk. En ik ben onwijs trots met wat we 

hebben ontwikkeld en hoe we dat met elkaar 

doen. Ik vind het een heel prettig team om mee 

samen te werken, maar ook te accepteren dat 

het niet allemaal in een keer goed gaat. Ik ben 

heel trots om te zien hoe leerlingen zich ook 

verantwoordelijk voelen voor de school en trots 

zijn op de school. En hoe ouders ook heel erg 

betrokken zijn. Dat geeft ons wel echt het extra 

zetje om het nog mooier te maken. Waar ik nu 

ook heel trots op ben, is wat er nu gebeurt in 

de kantine en in het stiltelokaal. Zij hebben een 

eigen bedrijfsplan gemaakt. Nu hebben we kleine 

ondernemers in huis.”

Florence is erg trots op hoe het eruit ziet, en heeft 

nog veel plannen voor de toekomst. Ook is ze erg 

geïnspireerd door Maria Montessori, de vrouw die 

aan de wieg stond van het montessori-onderwijs.

Wat doet u in uw vrije tijd?
“Ik heb niet heel veel vrije tijd naast deze baan, 

maar wat ik heel leuk vind is het hockeyteam van 

mijn zoons coachen. Nu ben ik geen coach meer, 

maar ik ben nog wel een fanatiek supporter. Mijn 

therapie is tuinieren. Daar word ik rustig van, 

maar ik heb helaas geen tuin. En verder probeer 

ik ook nog veel te sporten.

Dan is mijn tijd wel weer zo’n beetje op. Er is 

natuurlijk wel werk hier. Maar ik vind het ook wel 

echt heel erg leuk, dus het voelt meestal meer als 

een hobby dan werk.”

Amusaties
In de terugkerende rubriek ‘Amusaties’ vertelt de 

schoolkrant jou welke series, boeken of films je beslist 

niet mag missen.

Series
Gilmore Girls
Een hartverwarmende serie over de relatie en avonturen 

tussen moeder en dochter. Je volgt het leven van Rory en 

haar moeder Lorelai. Ze wonen in het stadje Stars Hallow 

en gaan elke vrijdag naar de vader en moeder van Lorelai. 

Je wordt meegesleurd met hun humor en verhalen. Het is 

zeker de moeite waard om te gaan kijken!

Squid Game (16+)
Een spannende serie over geld of je leven. Squid Game 

gaat over een groep mensen met enorme geldproblemen. 

Ze worden een voor een gevraagd om mee te doen met 

een spel. In het spel moet je verschillende levels halen en 

als je af bent, is dat ook gelijk je dood. Maar als je wint, win 

je een enorme geld prijs.

Boeken
Alleen op de wereld
Een ontroerende klassieker over Remi, een jong kind 

dat bij zijn pleegmoeder is weggehaald en vervolgens 

de wereld van Frankrijk doorreist. In ‘Alleen op de 

wereld’ volg je de reis van het jongetje dat samen met de 

muzikant Vitalis en zijn dieren door Frankrijk trekt.

Gesplitst
Een avontuurlijk en spannend boek over jongeren die 

willen ontsnappen voor de wet van het leven. In dit 

fictieboek wordt er in Amerika een wet opgesteld, die zegt 

dat ouders hun kinderen kunnen opgeven als splitsers. Je 

wordt als kind dan uit elkaar gehaald, nog voordat je dood 

bent. In dit boek ga je op de vlucht met een paar jongeren.

Films
The Holiday
Een hartverwarmende kerstfilm. In de Holiday zie je twee 

vrouwen op hun laagste moment van hun leven zitten. 

Ze zijn toe aan iets anders, ze ontmoeten elkaar op het 

internet en ruilen van huis. Op hun nieuwe plek voelen ze 

zich helemaal thuis. Je komt met deze film helemaal in de 

kerstsfeer.
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Interview Michelle

“ Nageltjes gelakt, 
helemaal zakelijk”

Vandaag gaan wij praten met Michelle zij is 

zorgcoördinator en dyslexiespecialiste op de 

Montessori Mavo Rotterdam. Vandaag kom je te 

weten over hoe zij hier terecht is gekomen en 

wat zij in haar vrije tijd doet.

De reis op weg naar Montessori
Michelle kwam van de havo en wist niet goed 

wat ze wilde of wat ze echt leuk vond. Ze heeft 

economie altijd wel een leuk vak gevonden, dus 

ging ze kijken naar een opleiding economie. Ze 

ging naar de HES om logistiek en economie te 

doen. Er ging een wereld voor haar open en ze zat 

daar anderhalf jaar. Het was moeilijk en het ging 

haar niet zo goed af. 

Op een dag moest ze een presentatie houden in 

het Engels voor een collegezaal. 

“Ik had mijn pak aan: helemaal mooi en netjes. 

Nageltjes gelakt, helemaal zakelijk”, vertelt 

Michelle. Na haar presentatie zei een jongen uit 

de zaal: “Joh, je kan zo voor de klas staan. “Nou, 

de wolken braken open”, vervolgt Michelle. 

“Helder licht scheen op me neer en ik dacht: 

halleluja, ik ga het onderwijs in!”

Michelle haalde haar propedeuse en schreef 

zich vervolgens in voor de pabo. Op het 

introductiekamp kwamen mensen van de 

montessori langs en die vertelden hoe leuk 

het allemaal is: “Ja...dat klinkt ook leuk. ‘Je 

moet er wel extra werk voor doen’, zeiden ze.”. 

“Kan ik”, antwoordde Michelle. “Vier jaar lang”, 

waarschuwden de mensen van de montessori. 

“Lang, lang maar kan ik ook”, antwoordde 

Michelle weer. Ze ging toen extra lessen volgen. 

“Super tof. Pabo af in vier jaar met extra diploma”, 

vertelt Michelle trots. Zo kwam ze in het 

onderwijs terecht.

Michelle werkte eerst op de Jan Prins als juf van 

groep 7/8. Toen was er een vo-avond. Dan komen 

verschillende voortgezet onderwijsscholen in een 

lokaal om een praatje te maken. Ook leerlingen 

kunnen zich dan inschrijven. Daar liep Marloes 

van de MMR. Er was toen nog geen gebouw, 

alleen het verhaal van: ‘ja, we gaan volgend jaar 

starten.’ Michelle had een praatje met haar over 

de plannen: “bla, bla, bla en het klonk allemaal 

super tof”, vertelt Michelle. De gloednieuwe 

MMR had nog montessorianen nodig om te 

helpen met het opzetten van een visieplan. 

“Als je nog iemand weet stuur ze dan door,’’ zei 

Marloes tegen haar. “Zal ik doen. Ik heb wel wat 

vriendinnen”, antwoordde Michelle. Toen ze in 

de auto zat, dacht ze: “hey, ik wil zelf wel wat 

meer gaan werken.” Toen heeft Michelle zichzelf 

aangemeld. Ze hielp daarnaast met dingen 

opzetten, zoals Peppels. En zo kwam ze hier. Toen 

werd ze zwanger van Vera en januari kwam ze 

weer terug en begon ze als zorgcoördinator en 

docent Nederlands.

Extra hulp
Michelle vindt het belangrijk dat de kinderen 

die extra hulp nodig hebben, dat ook krijgen. 

Het zorgen voor de kinderen en hun de juiste 

ondersteuning geven, hoort hier uiteraard bij. 

Wat heb je nodig als je dyslexie hebt? Wat heb 

je nodig als je dyscalculie hebt? Dat zijn vragen 

waar Michelle zich mee bezighoudt. Ook vindt 

ze het belangrijk dat leerlingen met haar kunnen 

praten. Het allerleukste vindt ze om in haar vrije 

tijd met een vriendin naar de sauna te gaan.
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Interviews met leerlingen

In deze rubriek maak 

je kennis met je 

medeleerlingen van de MMR. 

Wil je ook in deze rubriek? 

Stuur het MMR-monthly een 

mail via mmrmagazine@

outlook.com.

Sophie
Dit is Sophie ze is 15 jaar oud 

en ze zit in klas 3A. Sophie’s 

favoriete vakken zijn Engels, 

wiskunde en Nederlands.

Sophie googelde ‘mavo-

scholen in Rotterdam’.  

En toen kwam ze deze  

school tegen. Het Montessori 

Lyceum had ook iets gezegd 

van: ‘yo ga anders naar de 

MMR’. 

Sophie’s favoriete series zijn 

Brooklynn 99, Modern family 

en Dynasty.

Elsje
Elsje zit in klas 4A en is 15 

jaar oud. Haar favorieten 

vakken zijn: gym, wiskunde 

en geschiedenis.

Elsje zat eerst op de Provenier 

en toen zag ze online de 

Montessori Mavo en vond het 

bij haar passen.

Elsje’s favoriete serie is Sex 

Education.

Tim
Dit is Tim hij is 12 jaar en 

hij zit ik klas 1A. Tim zijn 

favoriete vakken zijn gym, 

art en design en mens en 

natuur.

Zijn moeder en hij waren 

naar scholen aan het 

kijken en toen kwam de 

Montessori Mavo voorbij.

Tim’s favoriete serie is 

Naruto.

Benjamin
Nu is het Benjamin’s beurt. 

Benjamin is 13 jaar en zit 

in klas 2A.

Zijn favorieten vakken zijn 

Mens en Maatschappij, 

Engels en Gym. Een vriend 

van Benjamin had hem 

overgehaald om naar deze 

school te komen.

Benjamin kijkt graag naar 

Starwars en zijn favoriet is 

Starwars drie.

Stel je voor Van de redactie 
Wij zijn Julia en Tess en wij zijn de hoofdredactie van MMR-monthly. Dit 

is onze eerste uitgave. In de schoolkrant komen vooral interviews, strips, 

artikelen en nog veel meer. Soms is er ook een special maar dat merken 

jullie vanzelf ;). Als je denkt van: ‘hey! Dit lijkt me leuk!’, mail ons dan naar 

mmrmagazine@outlook.com of ga naar het inschrijfformulier op het 

prikbord, naast de docentenkamer. We staan open voor ideeën maar ook 

zeker mensen die hier willen werken! Veel plezier met lezen!
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