BOVENKOP

Zes keer een uitverkochte
MINDF*CK LIVE in
AFAS Live en vier keer
MartiniPlaza, een eigen
televisieprogramma,
hoofdpersoon in Waar is de
Mol? en bedenker van de
MINDF*CK Magic Set en
het MINDF*CK kaartspel.
Zo maar een paar recente
wapenfeiten. Voor Victor
Mids kan het gewoon niet op.
Hij heeft duidelijk zijn plek
gevonden. Samen met zijn
jeugdvriend Oscar Verpoort.

Zonder montessori had ik
niet gedaan wat ik nu doe
Victor Middelkoop
Geboren 1 april 1987 te Delft

Montessoribasisschool Delft

Haags Montessorilyceum

Geneeskunde Universiteit Leiden
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V

oor wie hem nog niet kent (wat

is filmmaker, bedenkt het format en

bijna onmogelijk is): Victor Mids

regisseert het programma.

is illusionist. Hij is bekend van

het televisieprogramma Mindf*ck, dat
Illusionist
2015
Doorbraak met Mindf*ck

gemiddeld zo’n twee miljoen kijkers per
aflevering trekt. Victor combineert in het
programma zijn liefde voor illusie met
zijn kennis van het menselijk lichaam.
Hij is namelijk ook arts. Zijn vriend Oscar

“Eén ding is zeker. Ik had niet
gedaan wat ik nu doe zonder het
montessorionderwijs. En dan
vooral de middelbare school, het
Haags Montessorilyceum.”
lees de rest van dit artikel in MONTESSORI nummer 2

TEASER

De lerende mens
“We leren ons leven lang. Dat begint al tijdens onze geboorte
en gaat door tijdens onze kinderjaren, de puberteit en ons volwassen
leven, tot aan onze laatste jaren.”

Z

o begint het boek De lerende mens van Jurjen van der
Helden en Harold Bekkering. In hun boek schetsen
zij een beeld van de complexe en ingenieuze manier
waarop onze hersenen alles wat er om ons heen gebeurt
opslaan. Zo willen ze ouders, docenten en alle andere
leergierige lezers inspireren om na te denken over hoe we
leren. Die kennis is van grote betekenis voor ons onderwijs.

MISSIE GESLAAGD Van Helden en Bekkering zijn wat mij
betreft in hun missie geslaagd. In een wetenschappelijk en
toch heel leesbaar boek (ja, dat kan dus samengaan) nemen
ze je mee langs neurowetenschappelijke onderzoeken en
cognitieve psychologie. En toch begrijp je steeds waar het
over gaat. Dat is mede te danken aan de aansprekende
voorbeelden die hun betoog vergezellen.
Overigens steken ze en passant ook nogal de loftrompet
over het montessorionderwijs. Alleen al daarom, om
de parallellen tussen hun verhaal en de benadering van
Montessori, verdient dit boek het dat we de lessen daaruit
met jullie delen in dit blad.

De lessen
lees je in de
montessori
NUMMER 2.
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WHAT THE
HAND DOES,
THE MIND
REMEMBERS.

Educatie is een
natuurlijk proces dat
wordt uitgevoerd door
het kind en niet wordt
verworven door te
luisteren naar woorden,
maar door middel
van ervaringen uit de
omgeving.
Maria Montessori

Help kinderen om te
leren van hun fouten.
Leer ze doorzetten als
iets moeilijk is. Geef ze
een kans om nieuwe
dingen uit te proberen
en ruim obstakels niet bij
voorbaat uit de weg.

Ik heb het nog
nooit gedaan,
dus ik denk
dat ik het wel
kan.

platformmindset.nl

Volg het tempo
van je kind.

ÍÍÍ
Idee:

Verzamel
verschillende flesjes
en een kannetje
op een dienblad.
Leuk om te schenken.
3

ÍÍÍ

Voer je dagelijkse
handelingen
ongehaast uit.
Neem er
de tijd voor.

TEASER

Interview met Simone
Davies, eigenaar van
Jacaranda Tree Montessori,
Amsterdam

W

at als er een plek zou
bestaan waar je als jonge
ouder, samen met je kind,
ondergedompeld kon worden in de
wereld van Montessori? Waar je de
liefde en aandacht voor het opvoeden
van jonge kinderen kon ervaren?

Kijk door de ogen van je kind
Ik zocht een plek waar ik samen met
mijn jonge kinderen heen kon. Waar ik
niet zelf naar huis moest, zoals op het
kinderdagverblijf. Een plek waar ik met
andere ouders een kop koﬃe kon drinken
en het kon hebben over opvoeden. Waar
ik samen met mijn kinderen kon spelen
en leren met materialen en activiteiten
toegespitst op de ontwikkeling van mijn
kind.

Lees het hele interview in Montessori 2.

In Amsterdam vond ik Jacaranda Tree.

Wat is Jacaranda Tree?
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Jacaranda Tree is de
montessorispeelgroep
van Simone Davies in
Amsterdam. Simone
heeft in totaal acht ouderkindgroepen voor baby’s,
peuters, pre-schoolers.
Ouders blijven bij hun kind
in de groep en krijgen tips,
adviezen, informatie over
hoe ze montessori in het
leven met hun kind kunnen
verweven.

Roept jouw
peuter stellig
op alles Nee?
Lees de tips van Simone
in Montessori 2.

Montessori 2
bestellen?
www.montessoriglossy.nl

