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EDITORIALlbartvandervlist
Nieuwe ouders vragen mij vaak hoe zij de beste keuze voor
hun kind uit het gevarieerde aanbod basisscholen in de
omgeving kunnen maken. Ik vertel ze dan dat ze op hun gevoel
moeten vertrouwen. Ouders weten vaak of een basisschool bij
hen aansluit op het moment dat ze een voet over de drempel
hebben gezet. Je voelt dan de sfeer, ziet de accenten die een
school legt in de werkstukken van de leerlingen die overal
hangen, je maakt dan kennis met de unieke leerlingpopulatie
van de school en bemerkt de omgangsvormen van de
leerlingen onderling en met de teamleden die op de school
werkzaam zijn. Ik hoop daarom dat de informatie in deze
schoolgids een aanleiding is om ook in werkelijkheid kennis
te komen maken met onze school. U kunt hiervoor vrijblijvend
intekenen voor een kennismaking op onze school die ik iedere
maand organiseer voor nieuwe ouders.
Onze school draagt niet alleen het keurmerk van de
Nederlandse Montessori Vereniging, maar is in januari
2016 voor de derde keer onderscheiden met het predicaat
‘Excellente school’. Van de bijna achtduizend Nederlandse
basisscholen, mogen slechts 44 Nederlandse basisscholen
dit predicaat voeren. Op onze school, die door ouders wordt
omschreven als warme en veilige school, combineren we
het behalen van hoge opbrengsten met het streven naar een
optimale talentontwikkeling voor ieder kind.
Dit bereiken we door jaarlijks een breed scala aan uiteenlopende lessen en projecten in de school te
realiseren waarin kinderen hun talent kunnen ontdekken en tot ontwikkeling brengen. U kunt daarbij
denken aan een aanbod van muziekles en schoolorkest tot schilderles en wetenschap/ techniekles in de
werkplaats van de school.
Daarnaast is er op onze school een gemotiveerd team aan het werk met een passie voor onderwijs en
een drang om voortdurend het beste voor de school en de leerlingen te realiseren. Ook voor uw kind! In
deze schoolgids kunt u zich aan de hand van de geboden informatie een beeld vormen hoe wij innovaties
in het onderwijs vormgeven, zoals Engels in de hele basisschool, de techniekwerkplaats, de plusklas en
de inzet van ICT ter ondersteuning van de nieuwste lesmethodes. Nogmaals: het is natuurlijk nog veel
leuker om de Dr. Maria Montessorischool in bedrijf te beleven. U kunt hiervoor direct contact met mij
opnemen. Ik ben iedere dag op de school aanwezig. Om teleurstelling te voorkomen is het belangrijk om
te weten dat er voor onze school wachtlijsten zijn. Wacht u daarom niet met inschrijven tot na de eerste
verjaardag van uw kind.
Tot ziens op onze school.
Bart van der Vlist, directeur

1

onderwijsvernieuwing is een continu proces
De Dr. Maria Montessorischool werkt continu en gestructureerd aan de verbetering van de kwaliteit
van het onderwijs. Voorstellen tot kwaliteitsverbeteringen komen onder andere tot stand aan de
hand van een aantal meetinstrumenten waarmee de kwaliteit op onze school wordt gemeten:
• de resultaten van het Cito Leerlingvolgsysteem (lvs)
• het verslag van een inspectiebezoek
• de verslagen van de jury excellente scholen
• de uitslagen van de verschillende tevredenheidspeilingen en zelfevaluaties in Integraal*
• de uitstroomgegevens voortgezet onderwijs
* De school gebruikt binnen het administratiesysteem ParnasSys de module ‘Integraal’ om de
kwaliteit van de school in kaart te brengen en planmatig te verbeteren. In de cockpit van Integraal
worden naast de opbrengsten van de school en de beoordeling van onderwijsinspectie ook de
uitslagen van tevredenheidspeilingen, die regelmatig onder ouders, personeel en leerlingen met
een simpel maar doelmatig kleurensysteem, in kaart gebracht. Naast tevredenheidspeilingen
hebben ook zelfevaluaties van het personeel en de leerlingen een plaats in Integraal. Al deze input
biedt de schoolleiding optimaal de kans om de kwaliteit van de school scherp in beeld te krijgen
en planmatig aan de verbetering van de kwaliteit van de school te werken.

1.1

doelen schooljaar 2017- 2018
Elk schooljaar formuleert het schoolteam een aantal doelen, gericht op kwaliteitsverbetering en
communiceert deze ook met de Medezeggenschapsraad en de onderwijsinspectie. Het komende
schooljaar is de school voornemens extra aandacht te besteden aan de volgende beleidsmatige
zaken:
Thema Versterken 21st Century skills
• We bouwen de leerlijn programmeren verder uit. In eerdere jaren introduceerden we Scratch,
de Ozobot en de Beebot. Verder onderzoeken we de mogelijkheid om de speciaal voor het
onderwijs ontwikkelde robot in te zetten en de mogelijkheden tot 3D printing.

•

•

We herhalen de lessencyclus van het Nationaal Mediapaspoort in de groepen 1 t/m 8. Het
gaat om een doorlopende leerlijn waarin alle kinderen binnen dezelfde thema’s werken. De
leerlijn is bedoeld voor basisscholen om kinderen mediawijs te maken. Kinderen hebben
niet alleen mediakennis nodig, maar ook inzicht krijgen in het beroep dat media doet op
hun gevoelsleven. Daarnaast is het nodig kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun
motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan.
Om hoogbegaafde leerlingen (een belangrijk deel van onze populatie) nog beter en vroeger
te signaleren, zetten we het Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid (DHH) in. Dit
instrument maakt ook de onderwijsbehoeften van kinderen die aangemerkt kunnen worden
als hoogbegaafd helder en biedt handvatten voor het werken in de klas. Daarnaast wordt het
DHH ingezet om kinderen toegang tot de plusklas te geven.

Help mij het zelf doen
• In 2015-2016 is het team getraind op het gebied van leerstrategieën. Leerstrategieën zijn
een krachtig middel om een leerling het beste uit zichzelf te laten halen. Leerstrategieën zijn
concrete manieren van leren die leerlingen bewust kunnen inzetten om het leren zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Ze leren daardoor hoe ze effectief kunnen leren. Onderzoek van
de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat er 14 leerstrategieën zijn die leerlingen daarbij
kunnen helpen. Deze 14 leerstrategieën worden in de klas ingezet om kinderen zo zelfstandig
mogelijk te laten functioneren.
Thema Verbinding
• Naar aanleiding van de in 2017 afgenomen tevredenheidspeiling onder ouders intensiveren we
de communicatie met ouders door Social Schools als platform in te zetten. Op Social Schools
krijgen alle klassen een centrum van waaruit berichten met alle ouders gedeeld worden.
Hierdoor wordt de betrokkenheid van ouders bij de aanpak in de klas geïntensiveerd.
• De leerlijnen die eerder in groep 1 en 2 zijn ingevoerd, worden doorgetrokken naar groep 3/4.
In alle groepen geldt dat de leerlijnen gekoppeld worden aan de Montessorimaterialen.
Thema Focus op samenwerken
• Deelname aan het stichtingsbrede netwerk op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid
onder leiding van School aan Zet. Dit netwerk is onder begeleiding van School aan Zet
opgezet en zal het komende schooljaar autonoom binnen de stichting gaan opereren.
Thema Intensiveren kwaliteitsbeleid
• De leerlingenraad wordt onderdeel van ons kwaliteitssysteem en wordt verder ontwikkeld. De
leerlingenraad vergadert drie keer per jaar en doet actief aanbevelingen om de school verder
te verbeteren. In de leerlingenraad hebben leerlingen in de groepen 6 t/m 8 zitting.
Thema leerkracht is begeleider
• Hernieuwing licenties Kanjertraining voor een drietal leerkrachten.
Thema voorbereide omgeving
• Inzet van de Montessori taalkasten van Taal: doen! in de groepen 3 t/m 8 Met Taal: doen!
willen we kinderen van 6 t/m 12 jaar uitnodigen om actief, vlot en gevarieerd met taal aan
het werk te gaan. Karakteristiek voor Taal: doen! is het beleven, begrijpen en beheersen. De
taallijn doet bij kinderen beroep op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerken en
creatief en analytisch denken. Het materiaal is flexibel in te zetten en geschikt voor diverse
groeperingsvormen. De inhoud is geschreven vanuit vijf kernen: taal & de basis, taal & ik, taal
& expressie, taal & wereld.

2
2.1

de school
missie
‘Eigentijds en excellent Montessorionderwijs, waarbij we zo goed mogelijk aansluiten bij de
leerbehoeften van ieder kind. Onze school kent een hoog percentage zorgleerlingen die hierdoor
niet opvallen.’

2.2 visie (verkort)
onderwijs en leren
• De pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori gelden, waarbij het kind centraal
staat en aangever van de opvoeding is. Daarnaast worden ook hedendaagse denkers en
wetenschappers gevolgd om ons onderwijs aan te laten sluiten op de laatste trends en
ontwikkelingen. De theorieën van John Hattie en Robert Marzano zijn algemeen bekend in
het team.
• De 21st Century skills zijn praktisch ingebed in ons onderwijs in combinatie met de hogere
denkvormen (taxonomie van Bloom). Dit houdt in dat leerlingen zo breed mogelijk worden
uitgedaagd om te analyseren, samen te werken en te creëren. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting
tijdens de lessen kosmisch onderwijs, de lessen wetenschap & techniek en in het werken met
Chromebooks en Google Apps for Education.
• De school streeft naar een zo breed mogelijk aanbod in de breedste zin, naast hoge
cognitieve verwachtingen hebben wij ook hoge verwachtingen van de creatieve en muzikale
ontwikkeling van de leerlingen. Dit brede aanbod (muziekles, schilderles, techniekles,
plusklas, schooltuinen) moet ieder kind in staat stellen zijn/ haar talent te ontwikkelen.
• De werkomgeving is zodanig ingericht dat aan de ontwikkelingsbehoefte van de kinderen
tegemoet wordt gekomen. Vrije werkkeuze en zelfstandig werken worden gewaarborgd.
Daarbij dragen de kinderen verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in deze
omgeving, voor het eigen werk en dat van anderen.
• De materialenlijn van Maria Montessori wordt gedeeltelijk gebruikt in samenhang met de
nieuwste onderwijsmethodes. Voor alle leervakken zijn protocollen ontwikkeld met afspraken
welke materialen op welk moment worden ingezet. Deze protocollen maken deel uit van het
handboek ‘Gewoontevorming’.
• Bij de methodes horen instructies en groepslessen, ook worden er coöperatieve werkvormen
gebruikt; het onderwijs op onze school is niet louter individueel.
• De oorspronkelijke groeperingsvorm die Maria Montessori heeft bedacht, namelijk drie
opeenvolgende leeftijden in een groep, is doorbroken en gewijzigd in groepen met twee
opeenvolgende leeftijden in een groep.
visie op opbrengsten
• Het leerstofaanbod omvat alle wettelijk voorgeschreven leer- en vormingsgebieden, deze
voldoen aan de kerndoelen en referentieniveaus die gelden binnen het primair onderwijs.
Binnen dit aanbod worden eigen accenten gelegd, die bepaald worden door de identiteit van
de schoolorganisatie. Dat kan bij de leergebieden betekenen dat het aanbod meer omvat dan
de kerndoelen voorschrijven. Bij de vormingsgebieden zal dat vooral tot uitdrukking komen
in de invulling, waarbij het onderwijskundig en pedagogisch kader van de school leidend is.
• Het team werkt als een professioneel leerteam goed samen aan schoolontwikkeling. Het
team beschikt over voldoende zelfsturend vermogen en veranderkracht om het onderwijs met
succes te verbeteren. De school werkt datagestuurd, planmatig en resultaatgericht aan de
verbetering van haar onderwijs op basis van gedegen analyse. Twee maal per jaar werkt het
team met een datamuur. Hier worden alle gegevens van de toetsen geanalyseerd en worden
concrete actiepunten geformuleerd. Dit gebeurt per bouw.
visie op schoolklimaat
• Het schoolgebouw moet rust en warmte uitstralen. Het moet uitdagen om te werken; binnen
en buiten (schooltuinen). Leerlingen moeten elkaars werk kunnen bewonderen en waarderen
en er moeten werkbezoeken door de leerlingen in een andere groep kunnen worden
afgelegd. Het gebouw moet ordelijk en hygiënisch zijn. Wij zijn actief bezig met het thema
duurzaamheid, waarbij de leerlingen zelf oplossingen aandragen om beter met de wereld om
te gaan, bijvoorbeeld het scheiden van alle afval.

• Een goede samenwerking tussen het bestuur, de directie, het team, de kinderen en de ouders
vormt de basis voor een goed schoolklimaat; een goede school maken we samen.

• Leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel
zelfstandig worden.

• Leerlingen worden uitgedaagd veel samen te werken. Hierdoor ontstaat wederzijds respect en

•

is er weinig pestgedrag. We werken actief met de Kanjermethode, hebben een pestprotocol
en een coördinator, maar belangrijker nog: actieve leerkrachten die tijdig ingrijpen en de
betrokken leerlingen en hun ouders betrekken bij een eventueel pestprobleem.
Ouders geven in vertrouwen een deel van de opvoeding uit handen aan de basisschool.
Wij zien ouders als partners in de opvoeding. Dit betekent dat een goede communicatie
essentieel is, in het belang van de kinderen en in het belang van de onderlinge relatie. De
informatievoorziening houdt rekening met verwachtingen van ouders en stelt ouders in staat
om te begrijpen, mee te leven en mee te denken. Er is een schoolcultuur waarin teamleden
vanuit een proactieve houding een goede samenwerking met ouders bevorderen. De school
stelt ouders in staat mee te denken over de ondersteuning van het kind in de groep en denkt
actief mee met ouders over de ondersteuning thuis. De school stelt ouders in staat op een
bij de school passende wijze mee te denken over het schoolbeleid. De school bevordert dat
ouders mee kunnen doen, mee kunnen leven en mee kunnen denken.

visie op excellentie
• Onze school streeft ernaar zich binnen de schoolplanperiode 2016-2020 te blijven ontwikkelen
als een excellente school. Wij willen uitblinken omdat excellent onderwijs goed is voor onze
leerlingen en onszelf, maar ook voor onze marktpositie. We zullen ons bij onze strategie
richten op brede resultaten en een excellentieprofiel.

3 het team
3.1 teamsamenstelling
directie
Bart van der Vlist directeur 			
Birgitta Abeling waarnemend directeur		

fulltime
maandagochtend, dinsdagmiddag

groepsleerkrachten onderbouw 1/2
Onderbouwgroepen 1/2 Rosanne en Linda
• Rosanne Meter
• Linda Huijsmans

maandag, dinsdag, vrijdag
woensdag, donderdag

Onderbouwgroep 1/2 Alie en Roelien
• Alie Paans
            
• Roelien de Wit
            

dinsdag t/m donderdag
maandag, vrijdagochtend

Onderbouwgroep 1/2 Annemieke en Alie
• Annemieke Laddrak
• Alie Paans
                                    

maandag t/m donderdag
vrijdagochtend

Groepsleerkrachten middenbouw 3/4
Middenbouwgroep 3/4 Marthe
• Marthe Stalenhoef

fulltime

Middenbouwgroep 3/4 Bas en Marijke
• Bas Leunis
• Marijke de Wit

maandag t/m donderdag
vrijdagochtend

Middenbouwgroep 3/4 Maritza
• Maritza Broekers

fulltime

groepsleerkrachten bovenbouw 5/6
Bovenbouwgroep 5/6 Gréline
• Gréline Lans     
• Gwen van der Lee                              
Bovenbouwgroep 5/6 Daphne
• Daphne den Uijl
Bovenbouwgroep 5/6 Gwen en Ingrid
• Gwen van der Lee
• Ingrid Greif

fulltime
om de vrijdag
fulltime
maandag, dinsdag, om de woensdag
om de woensdag, donderdag en vrijdag

groepsleerkrachten bovenbouw 7/8
Bovenbouwgroep 7/8 Jeffrey
• Jeffrey de Jong
• Marijke de Wit

          

fulltime
om de woensdag

Bovenbouwgroep 7/8 Dea
• Dea Margetson-Kewaldar
• Birgitta Abeling

fulltime,
om de woensdag

Bovenbouwgroep 7/8 Winnie en Wipi
• Winnie Oudelaar
• Wipi Braun

maandag, dinsdag, woensdag
donderdag en vrijdag

Interne begeleiding
• Ryanne Zeeman-Acket

maandag, dinsdag, donderdag

Remedial teaching
• Elze van der Werff

dinsdag, woensdag, donderdag

Interne Plusklas
• Luciënne Hofman

vrijdag

Ondersteunende leerkracht groep 1/2
• Rosanne Meter

donderdagochtend

Ondersteunende leerkracht groep 3 t/m 8
• Marijke de Wit
• Birgitta Abeling                                     

donderdagochtend
maandagmiddag, om de woensdag

Coördinator ICT
• Jeffrey de Jong

om de woensdag

Vakleerkracht Wetenschap en Techniek
• Marijke van Beusekom

maandag- en woensdagochtend

Vakleerkracht gymnastiek
• Cor Stijvers
• Frank Wolfs
                       

maandagochtend
donderdag, vrijdagochtend

Secretariaat
• Mary Dekkers

dinsdag en woensdag

Conciërge
• Bert Kos

maandag-, dinsdag

3.2 verschillende functies in het schoolteam
Op de Dr. Maria komt u teamleden tegen in de volgende functies:
• De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels-, onderwijskundig-, en
financieel beleid van de school dat in nauwe samenspraak met het team wordt vastgesteld.
• De Intern Begeleider (IB) coördineert de leerlingenzorg, ziet toe op het correct invoeren van
het leerlingvolgsysteem en begeleidt de leerkrachten in het maken van analyses op leerlingen groepsniveau. Aan de hand van de analyses worden groepsplannen en/of individuele
plannen gemaakt. De IB-er coacht de leerkrachten tijdens dit proces. De IB-er organiseert het
zorgteamoverleg waarin leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte worden besproken. Bij
dit overleg zijn ook de remedial teacher en de directeur aanwezig.
• De groepsleerkracht begeleidt de groep en verzorgt het onderwijsprogramma.
• Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator. De bouwcoördinator maakt onderdeel uit van
het Managementteam (MT) van de school en coördineert lopende zaken in de onder-, of
bovenbouw en is voorzitter van tweewekelijkse vergaderingen van leerkrachten van de bouw.
• De coördinator Informatie & Communicatie Technologie (ICT) neemt initiatieven tot nieuw
beleid en stelt zich op de hoogte van het nieuwste aanbod van educatieve software. De
coördinatorbespreekt dit met het team en draagt zorg dat het beleid uitgevoerd wordt.
• De remedial teacher (RT) geeft individuele hulp aan leerlingen of aan kleine groepjes leerlingen.
Het zorgteam beslist over plaatsing in de RT. De remedial teacher maakt de plannen voor de
leerlingen die voor RT in aanmerking komen. In principe geldt de RT voor een periode van
acht tot tien weken.
• De leesspecialist traint leerlingen met dyslexie in het ambulatorium van de school en coacht
de leerkrachten naar de nieuwste inzichten op het gebied van lezen.
• De leerkracht van de plusklas verzorgt iedere vrijdag en voor iedere bouw onderwijs voor
excellente leerlingen. De leerlingen worden door middel van het digitaal handelingsplan
hoogbegaafdheid (DHH) gescreend en op basis daarvan geplaatst in de plusklas.
• De pestcoördinator heeft een eigen brievenbus waar leerlingen (anoniem) een bericht in
kunnen gooien. Leerlingen kunnen zelf met de pestcoördinator een afspraak maken als zij
zich gepest voelen.
• De vakleerkrachten gymnastiek verzorgen gymlessen voor de groepen 3 t/m 8.
• De vakleerkracht techniek werkt met groepen leerlingen in de techniekwerkplaats op de vide.
• De vakleerkracht muziek verzorgt muzieklessen voor alle groepen van de school. Deze
leerkracht wordt gedetacheerd door de Gooische Muziekschool in Bussum.
• De conciërge draagt zorg voor de binnen- en buitenkant het schoolgebouw en het omliggende
terrein en is een belangrijk aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
• Wij geven regelmatig stagiaires van de PABO gelegenheid om op school stage te lopen.
Vierdejaarsstudenten kunnen op onze school in de functie leraar in opleiding (LIO) afstuderen.
De functie LIO houdt in dat de student bevoegd is om de groep zelfstandig te leiden gedurende
een langere periode en een aantal dagen per week. De werkzaamhedenworden uitgevoerd
onder verantwoordelijkheid van de vaste klassenleerkracht.
• Een aantal leerkrachten werkt in deeltijd. De taakverdeling en de verantwoordelijkheden van
de leerkrachten die in duo verband werken, worden zoveel mogelijk vastgelegd en zo helder
mogelijk naar de ouders gecommuniceerd. Op deze manier zijn de continuïteit en afstemming
in het onderwijs gewaarborgd.
• Onze school is gecertificeerd als opleidingsschool voor verschillende stromingen binnen de
ROC’s. Zo zijn er regelmatig onderwijsassistenten, klassenassistenten of studenten ICT in
onze school aan het werk.

4

pedagogische uitgangspunten

4.1

modern en gestructureerd Montessorionderwijs
Maria Montessori was een Italiaanse arts en hoogleraar in de antropologie die leefde van 1870 tot
1952. In opdracht van de regering stichtte zij in Rome haar Casa dei Bambini: kinderopvanghuizen.
Zij had een voor die tijd geheel nieuwe en zeer moderne aanpak van opvoeding en onderwijs.
Zij ging uit van de volgende vragen:
• Hoe ontwikkelt een kind zich?
• Wat heeft het kind nodig in zijn ontwikkeling?
Volgens Maria Montessori is ieder kind anders en ontwikkelt elk kind zich in zijn eigen tempo.
De basis van deze stelling ligt in de ontdekkingen die zij deed tijdens haar werkzaamheden in
het Casa dei Bambini. Zij ontdekte daar dat er zich in ieder mensenleven een aantal universele
gevoelige perioden voordoen, waarin een kind zich een eigenschap of vaardigheid eigen maakt
zonder zich daarvoor in te spannen. Volgens Montessori heeft het kind hiervoor alleen een
voorbereide omgeving nodig waarin materialen staan die het op die leeftijd en de op dat moment
geldende gevoelige periodes nodig heeft en de vrijheid om zelf aan te geven wat het nodig heeft.
Montessori ontwikkelde specifiek materiaal voor lezen, taal, rekenen en kosmisch onderwijs,
waarvan we nog steeds een belangrijk deel in de school inzetten. De basisvisie van Montessori
geldt nog steeds als basisvisie van onze school: bij alle lessen die we geven, methodes die wij
kiezen, of werkvormen die wij inzetten, vragen we ons eerst als team af hoe we zoveel mogelijk
vrijheid voor de kinderen in kunnen bouwen om zelfstandig de leerstof te verwerken, aangepast
bij de individuele behoeftes van de leerlingen. We noemen dit ook wel adaptief onderwijs; elk
kind krijgt zoveel mogelijk maatwerk geleverd. Naast de basisvisie van Montessori hebben
we ook een aantal aanpassingen gedaan naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek en
bevindingen van hedendaagse grote denkers over onderwijs zoals Robert Marzano en John
Hattie. Zo worden op onze school vanaf groep drie methodes ingezet die de leidraad vormen
voor de didactiek, het leerstofaanbod van deze school. De Montessori materialen worden vanaf
deze groep als ondersteunende materialen gebruikt. De methodes die wij inzetten zijn door ons
streng geselecteerd aan de hand van verschillende criteria, waaronder de mate van differentiatie.
Dit houdt in dat de methode niet alleen de basisgroep leerlingen moet bedienen, maar ook
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, alsmede de leerlingen die extra uitdaging nodig
hebben. Bij veel methodes horen instructiemomenten en groepslessen. Ook deze worden op onze
school gestructureerd volgens het zogenaamde zes fasen model aangeboden. Verder worden
de leerlingen gevolgd aan de hand van het toetssysteem van het Cito leerlingvolgsysteem (Cito
LVS). Dit toetssysteem wordt vanaf groep drie gebruikt om het onderwijs aan een individuele
leerling (microniveau), een groep (mesoniveau), of de hele school (macroniveau) te analyseren en
eventueel te verbeteren. Twee keer per jaar worden deze toetsen bij de leerlingen afgenomen en
wordt het onderwijs op drie niveaus geanalyseerd. Door middel van concrete handelingsplannen
wordt het aanbod voor het volgende half jaar afgestemd.. Voor alle leerlingen wordt een
digitaal leerlingdossier bijgehouden in het leerlingadministratie- en volgsysteem ParnasSys. In
dit systeem worden de uitslagen van toetsen die onderdeel uitmaken van onze leermethodes
(methodetoetsen) en de uitslagen van niet-methodetoetsen van het Cito leerlingvolgsysteem
geregistreerd. Daarnaast worden ook verslagen van eventuele onderzoeken, gespreksverslagen
met de ouders en handelingsplannen in ParnasSys ondergebracht.

4.2 leren en ontwikkelen
Maria Montessori heeft specifiek materiaal ontwikkeld om de nieuwsgierigheid van kinderen te
prikkelen. Dit materiaal is door kleur en vormgeving aantrekkelijk en sluit aan bij de verschillende
ontwikkelingsniveaus. De kinderen werken er individueel mee of samen, aan hun tafel of op een
kleedje op de grond. Het materiaal heeft ook altijd de zogeheten ‘controle van de fout’ in zich; dat
wil zeggen dat kinderen zelf controleren of ze een werkje goed doen. Naast Montessorimaterialen
zijn ook andere materialen aanwezig. Hierdoor krijgen de kinderen de kans om een bredere reeks
van talenten en Meervoudige Intelligenties (MI) te ontwikkelen. De kinderen werken zoveel
mogelijk op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en leren hun werk te organiseren. Kinderen
van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar
helpen. De leerkracht loopt rond en coacht kinderen waar dat nodig is. De leerkracht geeft
'lesjes' aan een kind of aan een groepje en beantwoordt vragen, zodat kinderen zelf weer verder
kunnen werken. Naast de individuele lesjes en de individuele begeleiding, geeft de leerkracht
ook groepsinstructies aan de leerlingen van een leerjaar. Deze instructies worden gegeven in het
systeem van de zes fasen van het directe instructiemodel, waarvoor het hele team in schooljaar
2013-2014 een masterclass heeft gevolgd. De leerlingen zijn niet altijd individueel bezig, maar
krijgen dus ook instructies met de hele groep of een gedeelte van de groep.

4.3 'help mij het zelf te doen’
Zelfstandigheid is belangrijk binnen het Montessorionderwijs. De kinderen krijgen
binnenvastgestelde kaders zoveel mogelijk de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te
doen en te ervaren. Dit wil dus niet zeggen dat kinderen alleen maar doen wat zij willen. Aan het
Montessori Systeem ligt een strakke structuur en discipline ten grondslag. De leerlingen van onze
Montessorischool krijgen net als andere basisschoolleerlingen in Nederland leerstof aangeboden
die is omschreven in de door de overheid vastgestelde kerndoelen voor het basisonderwijs.
Demanier waarop de kerndoelen worden behaald, verschilt wel ten opzichte van andere scholen.
‘Help mij het zelf te doen’ is een uitgangspunt van het Montessorionderwijs. De leerkracht
scheptvoorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving en de leerlingen nemen binnen
deze kaders zoveel mogelijk het initiatief en de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling.

4.4 de aantrekkelijke klas
De klas speelt een belangrijke rol in het leven van een kind. Een groot gedeelte van de tijd wordt
hier doorgebracht. Een dergelijke klas moet stimulerend zijn om in te werken. De Montessori
leerkracht besteedt veel aandacht aan het aantrekkelijk maken van de klas. Steeds wordt het
lokaal anders ‘aangekleed’, passend bij de tijd van het jaar of bij een thema waar de kinderen mee
bezig zijn. Door deze “voorbereide omgeving” wordt het kind geprikkeld om te leren.

4.5 vrijheid in gebondenheid
De kinderen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om zelf hun werk te kiezen en in te delen.
Deleerkracht registreert nauwkeurig hoe een kind zich ontwikkelt en zorgt ervoor dat alle leerstof
aan bod komt. Kinderen die een zwakke werkhouding hebben, krijgen meer sturing en structuur
in de taken. Wij noemen dat ‘vrijheid in gebondenheid’. De leerlingen worden individueel begeleid.
Daardoor kan ieder kind zich binnen het Montessorionderwijs optimaal ontplooien.

4.6 talentontwikkeling
We gaan ervan uit dat ieder kind anders is. Ieder kind moet zijn talenten zo goed mogelijk gebruiken.
Naast taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie besteden we ruim aandacht aan het ontwikkelen van
de kunstzinnige, lichamelijke en sociaal-emotionele vorming. Naast kennisverwerving vinden we
ook de persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We willen de kinderen niet alleen de nodige kennis en
vaardigheden bijbrengen, maar hen ook aanmoedigen tot zelfstandigheid en tot kritisch denken
en handelen. Leren omgaan met elkaar, keuzes kunnen maken en het plannen van je werk zijn
aspecten van ons onderwijs.

4.7 kinderen van verschillende leeftijden in één klas
In het Montessorionderwijs werken we met een onder-, midden- en bovenbouw.
• Onderbouw
groep 1 en 2 vier- tot zesjarigen
• Middenbouw groep 3 en 4 zes- tot achtjarigen
• Bovenbouw
groep 5 en 6 acht- tot tienjarigen
• Bovenbouw
groep 7 en 8 tien- tot twaalfjarigen
De school heeft twaalf groepen: drie onderbouw-, drie middenbouw- en zes bovenbouwgroepen.
Het bestuur van Talent Primair hanteert een groepsgrootte van gemiddeld 28 kinderen per
klas. Voor de onderbouwgroepen is het lastig om een gemiddeld cijfer aan te geven, omdat er
gedurende het schooljaar kinderen instromen die vier jaar worden. Er wordt altijd gewerkt in
heterogene groepen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een lokaal. Zowel het
verschil in ontwikkelingsniveau als het verschil in belangstelling speelt een rol. Kinderen leren
aandacht te hebben voor elkaar, naar elkaar te luisteren en te kijken. Ze leren spelenderwijs
met elkaar samen te leven. Regels in de groep worden door de oudere kinderen voorgeleefd,
waardoor de jongste kinderen ze overnemen. Elk kind is een keer de jongste en de oudste in een
bouw. Oudere kinderen ‘coachen’, helpen en ondersteunen de jongere kinderen, zodat deze zich
snel thuis voelen in de groep. Op deze manier leren kinderen verantwoordelijkheid voor elkaar te
dragen, dit heeft tot gevolg dat er minder gepest wordt op school.

4.8 de leerkracht is begeleider
Een leerkracht in het Montessorionderwijs is in de eerste plaats begeleider. Je vindt haar of hem
zoveel mogelijk tussen de leerlingen bezig met één kind of met een klein groepje. Alle kinderen
worden zo persoonlijk mogelijk benaderd en geobserveerd. Tussentijds en aan het eind van de
dag wordt per kind geregistreerd wat het die dag gedaan heeft, zodat de leerkracht altijd weet hoe
ver elke leerling is. Voor alle groepsleerkrachten geldt dat zij een Montessori Opleiding moeten
hebben afgerond of dat zij bezig zijn met de opleiding. Op onze school is professionalisering van de
leerkrachten een belangrijk thema. Alle leerkrachten houden in een digitaal bekwaamheidsdossier
hun scholing bij. Naast individuele scholing, organiseert de directie ook masterclasses en
studiedagen voor het hele team. Wij omschrijven ons onderwijs als datagestuurd: op basis van de
opbrengsten van de toetsen uit Cito leerlingvolgsysteem die de leerlingen maken, de uitkomsten
van Zien! (sociaal-emotioneel volgsysteem) en de handelingsgerichte observaties en besprekingen  
analyseren de leerkrachten samen met de directie en de intern begeleider de ontwikkeling van de
leerlingen in relatie tot de groep en worden op leerling-, groeps- en schoolniveau plannen gemaakt
om het onderwijs eventueel bij te sturen. De intern begeleider verwerkt na iedere toetsafname (in
januari en juni) alle analyses in een uitgebreide rapportage. De directeur voert met alle leerkrachten
functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken naar aanleiding van een klassenbezoek.
Nieuwe leerkrachten op school worden door een collega ingewerkt en de directie gaat gedurende
het eerste jaar vier keer formeel op klassenbezoek waarna een voortgangsgesprek en een
beoordelingsgesprek plaatsvindt.

4.9 sociale veiligheid en omgaan met pestgedrag
Iedere basisschool is sinds vorig jaar verplicht om een sociaal veiligheidsplan te hebben. In dit
plan communiceert de school hoe zij bijvoorbeeld pestgedrag monitort en welke gecertificeerde
methode de school inzet om pestgedrag tegen te gaan. Onze school heeft een aparte
pestcoördinator waar leerlingen zelf een afspraak mee kunnen maken als zij zich gepest voelen.
De pestcoördinator heeft een eigen brievenbus waar leerlingen (anoniem) een bericht in kunnen
gooien. De school zet de Kanjermethode in als methode voor sociaal emotionele ontwikkeling
en pestgedrag. De Kanjermethode staat in de top 3 van goedgekeurde en bewezen effectieve
methodes en heeft als doel kinderen bewust te maken van hun gedrag en hun rol in de groep.
De kinderen leren door middel van verhalen en rollenspellen hun gedrag af te stemmen op de
situatie waarin zij zich bevinden. Alle groepsleerkrachten zijn in het bezit van een licentie, die het
recht geeft de methode uit te voeren. Uit de praktijk is gebleken dat de methode een positief
effect heeft op het individuele kind en het totale functioneren van de groep. Meer informatie kunt
u vinden op www.kanjertraining.nl. Een andere verplichting binnen het verplichte veiligheidsbeleid
is dat de school de leerlingen structureel volgt op sociaal emotioneel gebied. Onze school doet
dit aan de hand van digitale scoringslijsten in het programma Zien! dat onderdeel uitmaakt van
ons administratie- en volgsysteem ParnasSys. Op onze school zijn de leerlingen zelf aan zet,
daarom hechten wij er veel belang aan dat zij ieder schooljaar zelf de tevredenheidspeiling uit
ons kwaliteitssysteem Integraal invullen en vragen wij ze de leerlingvragenlijst uit het programma
Zien! in te vullen. Tijdens de 10-minutengesprekken en in de schriftelijke verslagen worden de
uitkomsten met u gedeeld. De uitslag van het tevredenheidsonderzoek wordt besproken in de
leerlingenraad. In deze raad heeft iedere groep 5 t/m 8 een leerling afgevaardigd die de klas
vertegenwoordigt en ongeveer vijf keer per jaar vergadert met de directeur en een leerkracht.

5 de onderwijsactiviteiten
5.1 groep 1 en 2
Bij het onderwijs in groep 1 en 2 komen veel ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals de lichamelijke
en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen, de muzische
vorming en de opvoeding in waarden en normen en het leren omgaan met elkaar. Deze gebieden
zijn allemaal even belangrijk. Kinderen leren al doende, tijdens hun spel. Zij krijgen de gelegenheid
naar eigen aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau te werken. In het Montessorionderwijs wordt
veel zorg besteed aan het materiaal waarmee de kinderen spelen en werken. Met behulp van het
zintuiglijk materiaal merken de kinderen verschillen en overeenkomsten op en leren ze vervolgens
de begrippen en de daarbij behorende namen.
Taal en lezen
Bijna alle kinderen leren op een speelse manier lezen in de onderbouw met de schuurpapieren
letters van Maria Montessori. Na het aanleren van een aantal letters mogen de leerlingen op een
kleedje woorden leggen met de grote letterdoos. Door de verschillende klanken aan elkaar ‘te
zingen’, ontdekken de leerlingen als vanzelf hoe ze woorden in een keer kunnen lezen. Montessori
noemt dit de gevoelige periode voor taal en lezen. Vanaf dat moment zijn er talloze leeswerkjes en
spelletjes waarmee de leerlingen hun leesvaardigheden kunnen uitbreiden. De taalontwikkeling
wordt de hele dag gestimuleerd, vaak met de eigen beleving als uitgangspunt. In de kring vinden
kringgesprekken plaats; er wordt voorgelezen en verteld; er worden vraag -en antwoord spelletjes
gedaan en gedichtjes geleerd.
Engels
Vanaf groep één krijgen de leerlingen Engels aangeboden aan de hand van de methode ‘Take it
easy’. In deze digitale methode nemen verschillende native speakers de leerlingen via films op
het digibord bij de hand en loodsen hen op speelse wijze door de leerstof. Door middel van het
aanleren van zogenaamde ‘pattern drills’ leren de kinderen de eerste beginselen van de Engelse
taal en leren zij bijvoorbeeld hoe zij zichzelf kunnen voorstellen in het Engels of hoe zij de weg
kunnen vragen en wordt er een basis Engelse woordenschat aangeleerd. In de onderbouw
worden ook andere materialen voor het vak Engels ingezet.

Motoriek en schrijven
De motoriek en schrijfontwikkeling wordt gestimuleerd met oefeningen uit de methode
‘Schrijfdans’.
Buurtsportcoaches
Samen met scholen, sportverenigingen en andere instellingen werkt de gemeente Huizen aan een
actiever, socialer en gezonder Huizen. Onder de naam “Sportief Huizen, samen gezond” worden
op verschillende terreinen buurtsportcoaches ingezet, zo ook voor de de “Sportieve en gezonde
school”. Met ingang van het schooljaar 2015/ 2016 maakt onze school gebruik van verschillende
sportcoaches: onze sportcoach Marieke geeft gymnastiek in de groepen 1 en 2 en op drie
momenten per week is er tijdens de kleine pauze een sportcoach aanwezig die speciale activiteiten
doet met een groep leerlingen. Verder kiezen we elk jaar per bouw een sport of activiteit waarvan
de kinderen een aantal lessen aangeboden krijgen, deze lessen worden gegeven door een aparte
docent. De afgelopen jaren waren dat kleuterjudo en kickboksen. Uit onderzoek is gebleken, dat
kinderen die met verschillende sporten in contact komen een bewustere keuze voor één of meer
sporten maken. Zij blijven daardoor vaker en langer aan sport doen.
Rekenen
De leerlingen leren zichzelf in de onderbouw rekenvaardigheden en getalbegrip aan door middel
van de materialen die Maria Montessori voor het rekenonderwijs ontwikkelde. Zo leren de
leerlingen met het gouden materiaal de structuur van grote getallen en leren zij spelenderwijs
en inzichtelijk om bewerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen uit te voeren
met behulp van verschillende rekenbordjes, getalrekken en rekentrapjes. In de kring wordt
ook aandacht besteed aan het voorbereidend rekenen en worden spelletjes gespeeld waarin
begrippen als meer / minder / evenveel en de hoofd- en rangtelwoorden voorkomen.
Omgangsvormen
Door middel van lesjes met het huishoudelijk materiaal en lesjes in orde, beleefdheid en hygiëne
leren de kinderen zorg te dragen voor hun omgeving. De sociale ontwikkeling wordt gestimuleerd
met behulp van de Kanjermethode. Hiervan vindt u in 2.9 een beschrijving.
Creativiteit en bewegen
De creatieve ontwikkeling is verweven in het dagelijks programma. De kinderen krijgen elke week
bewegingsonderwijs van de eigen groepsleerkracht in de vorm van gymnastiek, spel of dans. Bij
goed weer wordt buiten gespeeld met groot en klein materiaal. Om de week krijgen de leerlingen
een muziekles aangeboden door de muziekdocent van de Gooise Muziekschool.
Registratie
De leerkrachten registreren de voortgang van de leerlingen door middel van de landelijke leerlijnen
van het jonge kind. In deze leerlijnen staan alle leerdoelen die gelden voor de onderbouw. Na
het behalen van het doel markeren de leerkrachten dit in het verslag dat de leerling mee krijgt.
Hiermee houdt de leerkracht goed overzicht over de doelen die de individuele leerlingen behaald
hebben en waar het nog aan moet werken de komende periode. Om sommige doelen te behalen
nodigt de leerkracht een groepje leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte uit.
Instroomgroep
In verband met het beperken van de groepsgrootte na de kerstvakantie, is er vanaf februari een
instroomgroep in de school waarin de leerlingen worden geplaatst die tussen januari en juni vier
jaar worden.

5.2 groep 3 en 4
Lezen
Als kinderen in groep 3 komen kennen de meeste kinderen alle letters en kunnen zij klankzuivere
drieletterige woorden lezen. Alle leerlingen starten in groep twee met de methode Veilig Leren
Lezen KIM-versie en werken in groep 3 verder op het niveau dat zij behaalden aan het einde van
de onderbouw. In de middenbouw is veel aandacht voor het technisch lezen. Er wordt minimaal
één uur per dag aan technisch lezen besteed. De methode Veilig Leren Lezen KIM- versie sluit
goed aan bij de individuele werkwijze van Montessori en wordt door experts aangeraden als
de beste leesmethode voor het basisonderwijs. Het grote voordeel van de methode is dat de
analytische basis die de leerlingen in de onderbouw via de Montessorimethode meekrijgen (vanuit
losse letters naar het hele woord), in groep 3 met deze methode wordt voortgezet. Een ander
groot voordeel is dat de methode veel differentiatiemogelijkheden heeft en zowel leerlingen die
het lastig vinden om te lezen als de hele snelle lezers op hun eigen niveau veel te bieden heeft.
De snelle lezers volgen in deze methode de zon-lijn en de langzamere lezers de ster-lijn. Mocht
blijken dat bij een kind het lezen niet op gang komt, dan krijgt het kind speciale leesbegeleiding
en wordt er elke dag volgens het landelijke dyslexieprotocol met speciale programma’s gewerkt.
De Dr. Maria Montessorischool beschikt over de meest actuele computerprogramma’s op dit
gebied. Op deze manier proberen we kinderen met dyslexie zo vroeg mogelijk op te sporen en
adequaat te ondersteunen bij het leesproces. Sinds de Wet op Passend Onderwijs is het mogelijk
om kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) te diagnosticeren en te behandelen op
kosten van de zorgverzekering. Hiervoor moet een dyslexieverklaring worden afgegeven door de
gemeente Huizen. In verband met de intensiteit van het leerproces in groep 3, is er één dagdeel
per week een extra leerkracht voor de middenbouw beschikbaar.
Schrijven
Tegelijk met de leesontwikkeling vindt de schrijfontwikkeling plaats; aanvankelijk in groep 1 en 2
met de materialen van Montessori. In groep 3 en 4 wordt de schrijfontwikkeling voortgezet aan de
hand van de methode ‘Pennenstreken’. Deze methode is onderdeel van de technisch leesmethode
‘Veilig leren lezen-Kim versie’ van de school. In ‘Pennenstreken’ schrijven de leerlingen iedere
dag de woorden die zij in de leesmethode hebben geleerd. Door leerkrachten en kinderen is
een onderzoek gedaan naar een goede, stevige fineliner, die vanaf groep 4 wordt gebruikt. Deze
door de school aanbevolen fineliner is alleen via de schoolleverancier verkrijgbaar en op school
te koop. De pen heeft een goede pengreep. De pen kost € 3,- en is verkrijgbaar bij de conciërge.
Taal
Naast het bovengenoemde technisch lezen, zijn er nog andere taalvaardigheden die ontwikkeld
worden. Daarbij wordt gewerkt met verschillende methodes:
• De methode Taalactief voor spelling en alle overige taalvaardigheden.
• De methode Nieuwsbegrip XL voor het begrijpend lezen vanaf groep 4.
• De Montessori taalkast voor spelling, grammatica, woordbenoemen en zinsontleden.
De instructie van de leerkracht is meestal individueel. Elke week wordt bovendien een
groep-saanbieding verzorgd, waarbij de kinderen van elkaars oplossingen leren en uiteraard
samenwerken. De verwerking is bij alle methodes individueel. Naast de methode Taalactief zetten
wij ook de digitale interactieve leerlijn van de methode ‘de Taalzee’ in.

In een digitale omgeving (een zee waarin steeds meer koralen, vissen et cetera verschijnen,
naarmate je er meer in werkt) automatiseren de leerlingen de spellingregels. In de middenbouw
krijgen de leerlingen Engels aangeboden aan de hand van de methode ‘Take it easy’. In deze
digitale methode nemen verschillende native speakers de leerlingen via films op het digibord bij
de hand en loodsen hen op speelse wijze door de leerstof. De nadruk van de methode ligt op het
verwerven van communicatieve vaardigheden. Door middel van het aanleren van zogenaamde
‘pattern drills’ leren de kinderen de eerste beginselen van de Engelse taal en leren zij bijvoorbeeld
hoe zij zichzelf kunnen voorstellen in het Engels of hoe zij de weg kunnen vragen en wordt er een
basis Engelse woordenschat aangeleerd.
Rekenen
De rekenvaardigheid wordt ontwikkeld door het combineren van Montessori-rekenmaterialen met
de nieuwste versie van de methode Wereld In Getallen. Deze methode is vorig schooljaar door
ons gekozen, omdat deze het beste uit verschillende vergelijkingssites van het Cito en de overheid
naar voren komt. Deze methode sluit goed aan op de huidige referentieniveaus en bereidt
bovendien de leerlingen optimaal voor op de verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs.
Naast deze methode gebruiken we de digitale en interactieve leerlijn van methode ‘de Rekentuin’
en de ondersteunende programma’s van Ambrasoft. De leerlingen kunnen via een eigen inlogcode
met beide programma’s zowel thuis als op school werken.
Wereldoriëntatie
De kinderen werken met de integrale en grotendeels digitale methode ‘Topondernemers’ voor
wereldoriënterende vakken. Deze methode sluit het beste aan op het kosmisch onderwijs dat
Montessorischolen beogen. Kosmisch wil zeggen: alles op aarde hangt met elkaar samen.
Volgens Maria Montessori hebben scholen vooral de opdracht om deze samenhang aan de
leerlingen te laten zien. De methode behandelt alle zaakvakken (aardrijkskunde, topografie,
geschiedenis en biologie) in samenhang en is opgebouwd uit verschillende thema’s per bouw. De
50 thema’s uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis zijn in de lesstof opgenomen, net als
de digitale Winkler Prins en een apart gedeelte voor het leren van topografie. De methode gaat
vooral uit van de hogere denkvaardigheden uit de taxonomie van Bloom en nodigt de leerlingen
uit te ontdekken, analyseren en te ontwerpen.
Naast de lessen in de groepen is er elk schooljaar een schoolproject. De hele school werkt
dan twee weken lang onder leiding van gastdocenten samen aan een thema. Een project wordt
afgesloten met een tentoonstelling van de resultaten voor ouders.

Expressie-activiteiten
Hiertoe behoren muzikale en dramatische vorming, tekenen, muziek, handvaardigheid en het
schrijven en voorlezen van verhalen en gedichten. Afhankelijk van de soort activiteit vindt deze
met de hele groep, een klein groepje of individueel plaats. De muzieklessen worden verzorgd door
een docent van de Gooische muziekschool uit Bussum. Elk jaar worden een aantal muziekinstuif
weken georganiseerd, waar ouders en kinderen bij aanvang van de school in de hal een
muziekstuk ten gehore brengen. Een keer per jaar wordt met behulp van ouders een creatieve
ochtend georganiseerd rondom een bepaald thema. Ook wordt elke maand de ‘open-deur-show’
gehouden, waarbij alle kinderen in de hal samenkomen en kijken naar elkaars voorstellingen op
het gebied van muziek, toneel, dans en dergelijke. Van de ouderbijdrage die de ouders jaarlijks
betalen is een gedeelte gereserveerd voor extra vakonderwijs of korte projecten op dit gebied.
Lichamelijke opvoeding
De kinderen in de groepen 3 en 4 krijgen zwemles in sportcentrum ‘de Meent’. Zij worden per bus
van en naar het zwembad vervoerd. Zwemkleding en een handdoek moeten in een tas worden
meegenomen. Naast het zwemmen krijgen deze groepen één keer per week gymnastiek in de
gymzaal aan de Alberdastraat aan het einde van de van der Duyn van Maasdamlaan. Deze les
wordt gegeven door een vakleerkracht gymnastiek. Het dragen van gymkleding - korte broek,
T-shirt en gymschoenen- is verplicht. In verband met het gevaar op besmetting met het Legionella
Virus is er geen gelegenheid om te douchen.
Buurtsportcoaches
Samen met scholen, sportverenigingen en andere instellingen werkt de gemeente Huizen aan
een actiever, socialer en gezonder Huizen. Onder de naam “Sportief Huizen, samen gezond”
worden op verschillende terreinen buurtsportcoaches ingezet, zo ook voor de de “Sportieve
en gezonde school”. Met ingang van het schooljaar 2015/ 2016 maakt onze school gebruik van
verschillende sportcoaches: onze sportcoach Marieke geeft gymnastiek in de groepen 1 en 2 en
op drie momenten per week is er tijdens de kleine pauze een sportcoach aanwezig die speciale
activiteiten doet met een groep leerlingen. Verder kiezen we elk jaar per bouw een sport of activiteit
waarvan de kinderen een aantal lessen aangeboden krijgen, deze lessen worden gegeven door
een aparte docent. De afgelopen jaren waren dat judo en kickboksen. Uit onderzoek is gebleken,
dat kinderen die met verschillende sporten in contact komen een bewustere keuze voor één of
meer sporten maken.
Zij blijven daardoor vaker en langer aan sport doen.
Informatie & communicatietechnologie (ICT)
Onze school is voorhoedeschool op het gebied van ICT binnen het bestuur van Talent Primair en
kenmerkt zich door de brede en veelvuldige inzet van ICT. In de school treft u
laptops, vaste computers, digiborden, touchscreens en serverloze Chromebooks
aan. De kinderen gebruiken deze devices om:
• Allerlei vaardigheden in te oefenen op het gebied van lezen, rekenen en taal.
Dit noemen wij practice and drill.
• Teksten te schrijven voor bijvoorbeeld een werkstuk.
• Informatie op te zoeken.
• Presentaties te houden naar aanleiding van een spreekbeurt.

Het schoolgebouw is naast een gecertificeerd en bedraad netwerk, ook voorzien van twee aparte

snelle en beveiligde draadloze Wi-Fi netwerken. Dyslectische leerlingen hebben hier bijvoorbeeld
baat bij, doordat zij de hele dag toegang hebben tot ondersteunende software van het Sprint
Plus programma. Wat betreft de aanschaf van hardware hebben we onze keuze bepaald op
basis van de gebruiksvriendelijkheid die past bij de betreffende leeftijdscategorie. Zo staan er in
de onderbouwklassen touchscreen monitoren waar de kinderen met hun handen op het scherm
kunnen klikken en swipen, in de middenbouw en de bovenbouw staan per klas minimaal vier
vaste computers en zijn er laptops beschikbaar. In de midden- en bovenbouw lokalen hangen
grote touchscreen schermen waarop groepslessen worden gegeven.In de onderbouwgroepen
1/2 hangen grote LCD televisies waarop presentaties en schooltelevisie programma’s worden
bekeken. Door goed gebruik te maken van de moderne mogelijkheden van ICT zijn de leerkrachten
nog beter in staat om aan te sluiten bij de individuele behoeften van kinderen.
De laatste innovatie op het gebied van ICT is een project rondom Google Apps for Educations.
In dit programma kunnen de leerlingen documenten en presentaties delen en hieraan gezamenlijk
werken. Om optimaal van deze digitale leeromgeving gebruik te maken, hebben we zogenaamde
Chromebooks aangeschaft; kleine laptops die de kinderen op de eigen werktafel kunnen gebruiken.
Alle afspraken die wij binnen het team over dit onderwerp hebben gemaakt, zijn vastgelegd in
het ICT beleidsplan. Wat betreft het correcte gebruik van het Internet, werkt de school met een
Internetprotocol. Daarnaast geven we jaarlijks de lessen van het Nationaal Mediapaspoort in de
groepen 1 t/m 8. Het Nationaal Mediapaspoort is een doorlopende leerlijn voor basisscholen om
kinderen mediawijs te maken. De groepen 1 t/m 8 doorlopen schoolbreed dezelfde thema’s. Het
is van belang dat kinderen niet alleen mediakennis aangeboden krijgen, maar dat zij bijvoorbeeld
ook inzicht krijgen in het vaak subtiele beroep dat media doen op hun gevoelsleven. Daarnaast is
het nodig om kinderen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie
om slim met media om te gaan. Dat maakt kinderen krachtig in hún online wereld. In groep 1
wordt bijvoorbeeld besproken wat je graag aan anderen wilt laten zien en in groep 7-8 wordt
aandacht besteed aan hoe je onder andere je profiel op Facebook kunt beheren.
Wetenschap en techniek
Op de vide van de school is met ondersteuning van een subsidie vanuit de overheid en een
jaarlijkse bijdrage vanuit de ouderbijdrage een techniek werkplaats ingericht. De werkplaats is
ten minste twee dagdelen open. In de werkplaats werken alle leerlingen van de school op hun
niveau aan korte opdrachten met betrekking tot het vak techniek. Hiervoor gebruiken we naast
werkjes uit 'de Techniektorens' ook een aantal leskisten met materiaal. De school is vier jaar
lang onderdeel van een voorhoedetraject op dit gebied geweest en werd gemonitord door een
landelijke werkgroep. De kinderen in de groepen 1 t/m 4 krijgen techniekles van de techniek
leerkracht die wekelijks twee dagdelen op de vide in de werkplaats aanwezig is.

5.3 groep 5 t/m 8
Lezen
Aan het begin van groep 6 wordt het technisch lezen voor de meeste kinderen afgerond. Het lezen
wordt voortgezet in de vorm van begrijpend lezen en het studerend lezen. Vanaf groep 4 start het
vervolg van Veilig Leren Lezen met de methode Estafette voor de leerlingen in de groepen vier tot
en met acht. Estafette is op dit moment de beste methode voor voortgezet technisch lezen in het
Nederlandse basisonderwijs.
Schrijven
Het methodisch schrijven wordt in de bovenbouw afgesloten. De leerkrachten zien er op toe dat
de kinderen een goede schrijfhouding behouden en een eigen handschrift ontwikkelen.
Taal
Bij het taalonderwijs gebruiken de kinderen:
• De nieuwste methode Taalactief voor spelling en voor alle overige taalvaardigheden.
• De methode Nieuwsbegrip XL voor het begrijpend lezen.
• De Montessori taalkast voor spelling, grammatica, woordbenoemen en zinsontleden.
De instructie van de leerkracht is meestal individueel. Er wordt ook elke week een groepsaanbieding
en instructie verzorgd, waarbij de kinderen van elkaars oplossingen leren en samenwerken.

Rekenen
zie paragraaf 3.2 onder het kopje rekenen. Er worden in de bovenbouw in vergelijking tot
de middenbouw minder Montessorimaterialen gebruikt, omdat Montessori bewust minder
rekenmaterialen voor de bovenbouw heeft ontworpen. Kinderen moeten immers steeds meer de
omslag van concreet naar op abstract maken. De kinderen krijgen per week een groepsles over
de in de methode opgenomen projecttaken.
Wereldoriënterende vakken
In de bovenbouw werken de kinderen ook uit de methode Topondernemers. Een beschrijving van
deze methode vindt u in paragraaf 3.2, onder het kopje wereldoriënterende vakken.
Expressie activiteiten
Deze komen overeen met de activiteiten in de middenbouw. Daarnaast zijn er iedere week extra
schilderlessen voor de bovenbouwgroepen op dinsdag. Deze lessen worden verzorgd door een
gepensioneerd personeelslid van de Dr. Maria.
Lichamelijke opvoeding
De kinderen hebben tweemaal in de week lichamelijke opvoeding onder leiding van een
vakleerkracht. Alle onderdelen van spel en oefening die voor basisschoolleerlingen beschikbaar
zijn, komen aan bod. De lessen worden gegeven in de sportzaal aan de Alberdastraat. Ook voor
de kinderen van de bovenbouw is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. Er is
voor hen geen gelegenheid om te douchen in verband met de legionellabacterie.
Buurtsportcoaches
Samen met scholen, sportverenigingen en andere instellingen werkt de gemeente Huizen aan
een actiever, socialer en gezonder Huizen. Onder de naam “Sportief Huizen, samen gezond”
worden op verschillende terreinen buurtsportcoaches ingezet, zo ook voor de de “Sportieve
en gezonde school”. Met ingang van het schooljaar 2015/ 2016 maakt onze school gebruik van
verschillende sportcoaches: onze sportcoach Marieke geeft gymnastiek in de groepen 1 en 2 en
op drie momenten per week is er tijdens de kleine pauze een sportcoach aanwezig die speciale
activiteiten doet met een groep leerlingen. Verder kiezen we elk jaar per bouw een sport of activiteit
waarvan de kinderen een aantal lessen aangeboden krijgen, deze lessen worden gegeven door
een aparte docent. De afgelopen jaren waren dat judo en kickboksen. Uit onderzoek is gebleken,
dat kinderen die met verschillende sporten in contact komen een bewustere keuze voor één of
meer sporten maken.
Zij blijven daardoor vaker en langer aan sport doen.
Informatie en communicatietechnologie
De kinderen van de bovenbouw gebruiken de computer om 21st century skills te verwerven.
Het gaat om:
• Vaardigheden en kennis te vergroten, bijvoorbeeld de spellingvaardigheid en de topografie.
• Informatie op te zoeken en te verzamelen over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld over de
• tweede wereldoorlog.
• Werkstukken, verhalen en andere teksten te schrijven.
• Presentaties maken en deze te presenteren.
• Leren communiceren met behulp van e-mail.

Alle leerlingen vanaf groep 5 beschikken over een eigen gmail-account. Dit account stelt ze
in staat om met elkaar en de leerkrachten te mailen, maar ook om via de drive samen aan een
werkstuk te werken en documenten te delen. Op deze wijze leren ze spelenderwijs omgaan met
de computer; een onmisbare maatschappelijke vaardigheid. De leerkrachten maken tijdens het
lesgeven gebruik van digitale schoolborden (zgn. touchscreens) die standaard in de bovenbouw
lokalen hangen. Op de vide in de school hangt een Smart Board dat beschikbaar is voor alle
groepen. Op een digitaal schoolbord kunnen televisieprogramma's via Internet bekeken worden,
bovendien hebben leerkrachten een krachtig instrument om hun lessen en presentaties visueel
te ondersteunen. Leerlingen gebruiken de digitale schoolborden tijdens spreekbeurten en
presentaties.
Wetenschap en techniek
Op de vide van de school is met behulp van een subsidie vanuit de overheid en een jaarlijkse
bijdrage vanuit de ouderbijdrage een techniek werkplaats ingericht. De werkplaats is ten minste
twee dagdelen open. In de werkplaats werken alle leerlingen van de school op hun niveau aan
korte opdrachten met betrekking tot het vak techniek. Hiervoor gebruiken we werkjes uit 'de
Techniektorens' en leskisten met materiaal rondom een specifiek thema.
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extra activiteiten op school
Naast de activiteiten die dagelijks en wekelijks terugkeren, worden op schoolniveau de jaarlijkse
en incidentele activiteiten georganiseerd, meestal met behulp van de ouders. Activiteiten die
jaarlijks of een paar keer per jaar plaatsvinden zijn:
• De traditionele feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.
• Het gezamenlijke schoolproject rondom een cultureel thema waaraan de hele school gedurende
twee weken werkt.
• Vrijwillige deelname aan het schoolorkest en de muziekinstuifweken.
• Elke maand is er de zogenaamde “Open Deur Show”; de maandafsluiting waar vier groepen in
de school een optreden verzorgen.
• Excursies, bezoeken aan de bibliotheek in Huizen, culturele centra.
• Deze activiteit wordt meestal per bouw georganiseerd als aanvulling op de
• onderwijsactiviteiten in de klas.
• Het schoolreisje voor de onderbouw en het schoolkamp voor de groepen 3 tot en met 8.
• De bibliotheekcommissie organiseert extra schoolprojecten die met leesbeleving te maken
• hebben, zoals deelname aan het poëzieproject, voorleesdag, Kinderboekenweek en
• Annie M.G. Schmidt-dag.
• De zelfgeschreven afscheidsmusical van groep 8 en de voorbereidingen daartoe.
• Deelname aan de Koningsspelen in april.
• Deelname aan de zwemvierdaagse, schoolvoetbal, schoolschaken en schoolskiën.
Schoolkamp
Op onze school gaan al sinds de oprichting alle leerlingen vanaf groep 3 met elkaar en
onder begeleiding van de leerkrachten aan het einde van het schooljaar op schoolkamp. Het
schoolkamp duurt voor de leerlingen van groep 3/4 twee dagen (één nacht) en voor de leerlingen
vanaf groep 5 drie dagen (twee nachten). Het schoolkamp valt onder de reguliere schooltijd en is
als schoolactiviteit goedgekeurd en vastgesteld door de inspectie van het onderwijs. Alle kinderen
gaan daarom verplicht mee op schoolkamp.
Pedagogisch doel van het schoolkamp
De schoolkampen vormen niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten het
hoogtepunt en een fijne informele afsluiting van het schooljaar. Het hele jaar heeft de groep
immers intensief met elkaar gewerkt aan vertrouwen, samenwerken en zelfstandigheid. Al deze
factoren komen tijdens het schoolkamp nog eens aan bod; de groep mag laten zien wat ze samen
heeft opgebouwd. Het meemaken van een schoolkamp is een bijzondere ervaring; voor leerlingen
in groep 3 is het misschien wel de eerste keer dat ze langer en zonder ouders van huis zijn.
Ervaring leert dat een leerling mentaal prima tegen het schoolkamp is opgewassen.

Veiligheid staat voorop
Het is belangrijk om te weten dat onze locaties voor de kampen aan de hoogste veiligheidseisen
voldoen. Dit houdt in dat zij jaarlijks door de daartoe gemachtigde instanties getest zijn op
bijvoorbeeld: brandveiligheid, aanwezige vluchtroutes en veiligheid van het in,- en exterieur.
Verder vinden wij het (zeker voor de jongere kinderen) belangrijk dat er een duidelijke (visuele)
afscheiding is aangebracht rondom de kamphuizen waardoor we goed overzicht kunnen houden
op alle kinderen. Niet onbelangrijk is om te vermelden dat bij alle kampen een leerkracht aanwezig
is, die in het bezit is van het certificaat ‘bedrijfshulpverlener’ (BHV), waaronder ook het
EHBO -diploma valt.
Begeleiding van de kampen
Alle leerkrachten van de school gaan mee op schoolkamp. Zelfs de leerkrachten van de onderbouw
verspreiden zich over de verschillende kampen om samen met hun oud- leerlingen het schoolkamp
te vieren. Alleen de leerkrachten van de school vormen onvoldoende capaciteit om alle kinderen
goed te begeleiden. Daarom worden er elk jaar ouders gevraagd om mee te gaan op schoolkamp.
Omdat het organiseren van een schoolkamp vraagt om een intensieve en goede samenwerking
van de leiding, benaderen de leerkrachten ouders waarmee ze zelf een goed contact onderhouden
en die van nature goed aanvoelen wat zij bedoelen. Er worden ook wel eens ouders gevraagd met
een bepaalde achtergrond of talent (acteur, muzikant, kok e.d.) die van daaruit een bijdrage kunnen
leveren aan de groep. Elke bouw heeft een eigen voorbereidingsgroep van leerkrachten en ouders.
Deze groep vergadert een aantal keren voorafgaand aan het schoolkamp en bespreekt onder
meer de verdeling van taken: de leerkrachten dragen de eindverantwoording voor de kampen, van
ouders verwachten wij dat zij zich inzetten voor ‘het nut van het algemeen’. Ook worden er lijsten
gemaakt met noodgegevens, leerlingen doorgesproken met een medische (of andere bijzondere)
achtergrond en worden de taken verdeeld. Al deze gegevens worden vastgelegd en verzameld in
ringbanden.
Elk kamp heeft een thema
Elk kamp staat in het teken van een speciaal thema. De leiding van de schoolkampen verzint
vooraf een heel programma voor de kampen met bijbehorende activiteiten en spelletjes.
Thema’s van afgelopen jaren waren bijvoorbeeld: ‘China’, ‘Back to Basic’, ‘Wasteland’, ‘Romeinen’
en ‘Piraten’.
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leerlingenzorg

7.1 nieuwe leerlingen
Indien u overweegt uw kind als leerling op onze school in te schrijven, kunt u een gesprek
aanvragen met de directeur van de school. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie en kunt u vragen
stellen. Tevens vindt een rondleiding plaats door de school.
Door grote populariteit werkt de school met wachtlijsten. Op dit moment is het noodzakelijk dat
u uw kind opgeeft voor de eerste verjaardag om verzekerd te zijn van een plaats. Ouders met
een kind op de wachtlijst worden verzocht zelf contact op te nemen met de school in hoeverre er
verschuivingen zijn binnen de wachtlijst. Als u uw kind op een andere school plaatst, verzoeken
wij u dit zo snel mogelijk te melden aan de administratie.
Uiterlijk een maand voor de vierde verjaardag wordt u geïnformeerd over de groep waarin uw
kind is geplaatst. De leerkracht waarbij uw kind is geplaatst neemt dan contact met u op om
een afspraak te maken over de bezoekjes voorafgaand aan het vierde jaar. De bezoekjes vinden
maximaal drie keer plaats gedurende de ochtend. Het is gebruikelijk dat het kind de dag na de
vierde verjaardag op school komt.
Als u een kind aanmeldt dat van een andere school komt, is de procedure als volgt:
• U heeft een gesprek met de directeur.
• Het kind komt minimaal een ochtend op bezoek en wordt geobserveerd door de leerkracht.
• Er worden gegevens opgevraagd bij de school van herkomst.
• Op basis van de observatie- en schoolgegevens wordt uw kind al dan niet geplaatst.

7.2 leerlingvolgsysteem
Ieder kind werkt op zijn eigen tempo en niveau. De leerkracht observeert de werkhouding van het
kind, registreert wat het gedaan heeft en of de aangeboden leerstof wordt beheerst. De leerkracht
stelt dit laatste vast aan de hand van de volgende gegevens:
• Observatie van het kind tijdens en na een individueel lesje.
• Antwoorden van het kind naar aanleiding van vragen van de leerkracht.
• Observatie van het kind tijdens een groepsles.
• Het dagelijkse schriftelijk werk van het kind.
• De toetstaken uit de gebruikte methode die regelmatig worden gemaakt.
• De halfjaarlijkse toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem (lvs) en overige methodegebonden
toetsen.
• Het gedrag en de werkhouding van de leerlingen wordt tweemaal per jaar beoordeeld aan de
hand van het digitale gedrag instrument Zien! dat onderdeel uitmaakt van ParnasSys.
De uitkomsten van de toetsen uit het Cito leerlingvolgsysteem worden digitaal bijgehouden in
het administratieprogramma ParnasSys. De leerkrachten en de schoolleiding kunnen zo het
leerrendement van individuele kinderen, de verschillende groepen, of van de hele school in kaart
brengen en beoordelen of er aanpassingen aan het gevoerde beleid gedaan moeten worden.
De resultaten van de individuele leerlingen worden bijgehouden in grafieken met groeicurven.
Deze curven geven de leerkracht een indicatie of het kind op niveau is. Het belangrijkste is echter
dat er vooruitgang zit in de ontwikkeling van het kind, dit is zichtbaar via de vaardigheidsgroei.
Als de ontwikkeling stagneert, wordt het kind besproken in de leerlingbespreking en eventueel
aangemeld in de leerlingenzorg op school. Er wordt dan voor een leerling een handelingsplan
opgesteld, waarin het probleem wordt geanalyseerd en waarin wordt vastgelegd voor welke
periode er welke materialen worden ingezet om het probleem te remediëren. Als het probleem na
het evaluatiemoment onvoldoende is verbeterd, wordt aan ouders soms externe specialistische
hulp aangeraden. Vanzelfsprekend worden de ouders vooraf van deze stappen op de hoogte
gesteld. Uitkomsten van toetsen zijn altijd voor ouders ter inzage in het persoonlijk digitaal dossier
in ParnasSys, waarin de uitslagen van toetsen, eventuele handelingsplannen en gespreksverslagen
worden verzameld.

7.3 communicatie en verslagen
De school vindt het belangrijk om goed contact met de ouders te hebben. Gedurende
het schooljaar zijn er vier vaste momenten waarop de leerkrachten met de ouders over
de ontwikkeling van de leerlingen communiceren. Het gaat om twee mondelinge en twee
schriftelijke contacten. De cyclus verloopt ieder schooljaar als volgt:
● In oktober worden alle ouders door de groepsleerkracht opgeroepen voor een
tienminutengesprek waarin de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind wordt besproken
aan de hand van de uitkomsten van het leerlingvolgsysteem op het gebied van gedrag Zien!
● In februari (na het eerste afnamemoment van het Cito leerlingvolgsysteem) krijgen de
leerlingen het eerste geschreven verslag mee naar huis. De verslagen van de verschillende
bouwen zijn uniform van opzet en worden gebundeld in een multomap bewaard.
Aan het einde van de basisschoolperiode geeft het verslag een duidelijk beeld van de
basisschoolperiode. In het verslag vindt u een beschrijving van het functioneren van uw kind.
Dit functioneren wordt in het verslag niet uitgedrukt in cijfers, maar in woorden en op een
vijfpuntsschaal. Deze laatste vorm geeft een genuanceerder beeld over de ontwikkeling dan
een rapport met cijfers. De kinderen leveren zelf ook een bijdrage aan het verslag; zij schrijven
ook op hoe zij hun ontwikkeling ervaren.
● In april worden alle ouders opgeroepen voor een tienminutengesprek waarin de sociaal
emotionele- en de cognitieve ontwikkeling van het kind wordt besproken.
● In juni (na het tweede afnamemoment van het Cito leerlingvolgsysteem) krijgen de leerlingen
het tweede geschreven verslag mee naar huis.
De ouders van leerlingen in de onderbouw die nieuw zijn op school worden na zes weken door
de leerkracht uitgenodigd voor een uitgebreid evaluatie- en kennismakingsgesprek. De school
houdt van al haar leerlingen een digitaal dossier bij in het leerlingadministratie- en volgsysteem
ParnasSys. In dit administratiesysteem is ook een zogeheten ‘ouderportaal’ opgenomen dat
wij gedeeltelijk hebben opengezet. In de praktijk betekent dit dat u via een individuele code
toegang heeft tot gegevens die betrekking hebben op uw kind. Zo kunt u onder de knop
‘personalia’ uw persoonlijke gegevens controleren en wijzigen, krijgt u een overzicht van het
ziekteverzuim van uw kind via ‘absenten’, onder ‘groep’ krijgt u een overzicht met foto van de
leerlingen uit de klas van uw kind en krijgt u inzage in de uitslagen van de toetsen van het Cito
leerlingvolgsysteem.

7.4 zorg op maat
We gaan uit van de verschillen in ontwikkeling tussen kinderen. Veel leerproblemen kunnen op
deze manier voorkomen worden. Toch kan het zijn dat een kind op een bepaald moment extra
hulp nodig heeft. De zorg op maat is volgens een piramide ingericht, waarbij de zorg in vijf niveaus
verdeeld is. De eerste twee zorgniveaus hebben voornamelijk betrekking op het onderwijs in de
klas, waarbij zorgniveau één voor alle leerlingen geldt. Zorg op maat start op zorgniveau twee.
In dit geval probeert de groepsleerkracht zelf de extra begeleiding te geven. De leerkracht
kan andere leerkrachten consulteren door het kind in te brengen in de groepsbespreking. Als
dit onvoldoende resultaat heeft, wordt de hulp ingeroepen van de Intern Begeleider (IB). De
IB-er stelt, eventueel aan de hand van aanvullende observaties en testen, een uitgebreider

plan van aanpak op en bepaalt samen met de leerkracht hoe het kind verder begeleid wordt. Dit
kan op zorgniveau twee zijn maar ook op zorgniveau drie. Alle afspraken worden vastgelegd in
een individueel handelingsplan in het digitale dossier van de leerling in ParnasSys. De ouders
worden hiervan op de hoogte gesteld. Als een kind extra didactische ondersteuning nodig heeft,
dan wordt de hulp ingeroepen van de remedial teacher. Dit is zorgniveau drie. De ondersteuning
van de remedial teacher kan zowel individueel als in groepjes plaatsvinden. Remedial teaching
is altijd tijdelijk. Een kind wordt gedurende een periode van acht tot tien weken individueel
begeleid. Aan het einde van de periode wordt gekeken of het doel van de begeleiding bereikt is.
Als blijkt dat de hulp van de remedial teacher onvoldoende effect heeft, wordt een externe RT-er
aan de ouders aangeraden, of wordt de hulp van ons samenwerkingsverband ingeschakeld. Het
samenwerkingsverband (Unita) is zorgniveau vier en vijf.
Sinds 1 januari 2015 wordt de behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie vergoed door de
gemeente Huizen. De school beschikt over een gecertificeerd leesambulatorium waar kinderen
met dyslexie door de remedial teacher kunnen worden behandeld.

7.5 passend onderwijs 2014
Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Het schoolbestuur krijgt
hiermee zogeheten zorgplicht. Dat betekent dat zij verantwoordelijk is om elk kind dat extra
ondersteuning nodig heeft een goede onderwijsplek te bieden. Onze school vormt samen met
andere basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs een regionaal samenwerkingsverband
onder de naam Unita. Alle scholen in de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren en Wijdemeren nemen hieraan deel.
De website van ons samenwerkingsverband is www.swvunita.nl. Met alle scholen binnen dit
samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de ondersteuning van leerlingen en de
bekostiging daarvan, de samenwerking met de gemeente en jeugdzorg en ook over de verwijzing
naar het speciaal (basis)onderwijs. De Dr. Maria heeft in het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
beschreven welke ondersteuning de school kan bieden op de verschillende zorgniveaus, welke
expertise op de school aanwezig is en wie de samenwerkingspartners zijn. Een gedeelte van ons
SOP is in deze schoolgids opgenomen, hierin zijn de zorgarrangementen die de school aan kan
bieden beschreven. Het volledige profiel is goedgekeurd door onze MR en op aanvraag in te zien.

Wat betekent dit concreet:
Op het moment dat de zorg die een leerling nodig heeft, de in het SOP beschreven zorg die
de Dr. Maria kan bieden overstijgt, kan een beroep worden gedaan op de expertise binnen
ons samenwerkingsverband. Door middel van een multidisciplinair overleg (MDO) waaraan
de leerkracht, de ouder, de interne begeleider en een expert van het samenwerkingsverband
deelnemen, wordt de hulpvraag in kaart gebracht en gekeken wat de leerling nodig heeft voor zijn
ontwikkeling.
De hulp kan variëren van een eenmalige preventieve ambulante begeleiding tot het toekennen van
een klein of groter arrangement waarbij meer ondersteuning op school geregeld wordt. Als wij
-ondanks alle inspanningen- tot de conclusie moeten komen dat een speciale (basis)school een
betere plaats is voor de leerling om zich verder te ontwikkelen, dan is via de weg van het MDO
verwijzing naar deze onderwijsvorm mogelijk.
De volgende expertises en arrangementen zijn binnen ons SOP omschreven:
● De Intern Begeleider is master in de ecologische pedagogiek (MEd) en heeft een specialisatie
op het gebied van advies en begeleiding, identiteitsontwikkeling en groepsdynamica.
Daarnaast is zij gecertificeerd coach in de methodieken ‘ik leer anders’ en ‘ik leer leren’ en is
zij bevoegd om het neuromotorisch ontwikkelingsprogramma (INPP) voor scholen uit te voeren
voor kinderen met specifiek leer- en/of coördinatieproblemen.
● De remedial teacher (RT) van onze school is leesspecialist volgens de verzekeringsnorm, een
andere leerkracht heeft een afgeronde RT opleiding.
● De directeur wordt naast de eigen school als coach of interim directeur ingezet op andere
scholen binnen Talent Primair.
● Er is veel hulp van vrijwilligers (oud leerkrachten) en ouders in de school, vooral bij technisch
lezen.
● Er is goed contact met een aantal vrijgevestigde praktijken voor psychologie, logopedie en
ergotherapie in de regio. Zij onderzoeken leerlingen en overleggen de te volgen aanpak met
school. Er zijn twee dagen remedial teaching beschikbaar vanuit school. Een leerling met een
speciale onderwijsbehoefte krijgt hier individuele begeleiding van de remedial teacher. Er
wordt ook gewerkt in kleine groepjes, waarin leerlingen met dezelfde behoefte worden
geclusterd.
● Er is een dag per week een zogeheten plusklas voor excellente en hoogbegaafde leerlingen.
Zie de paragraaf hieronder.
● De school hanteert het protocol dyslexie zeer stringent. Leerlingen met leesproblemen worden
in groep 4 gediagnosticeerd en zo nodig behandeld in de RT onder schooltijd. Als een leerling
in aanmerking komt voor vergoede begeleiding op kosten van de zorgverzekeraar, dan is er
een mogelijkheid om deze begeleiding uit te laten voeren door onze remedial teacher die
hiervoor speciaal is gecertificeerd. Ernstig dyslectische leerlingen werken met een eigen
laptop. Vanaf groep 4 wordt in de klas gewerkt aan de hand van de bewezen effectieve
methode Taal in Blokjes van Stichting Taalhulp.

7.6 zorg voor begaafde leerlingen
Ook voor kinderen met een meer dan gemiddeld cognitief vermogen biedt de Dr. Maria
Montessorischool onderwijs op maat. Aan deze (overigens groeiende) groep leerlingen op onze
school wordt extra verdiepingsstof aangeboden uit methodes voor begaafde leerlingen onder
andere ‘Vooruit’, ‘Rekentijgers’ en ‘Plustaak’.
Voor begaafde leerlingen is er iedere vrijdag plusklas. Deze leerlingen komen in aanmerking voor
een plaats in de plusklas door middel van de screening met het DHH. Deze klas staat onder
leiding van Luciënne Hofman, die speciaal voor deze taak is opgeleid. Lucienne is naast de Dr.
Maria ook verbonden aan de school voor hoogbegaafde leerlingen in Almere. Alle bouwen van
de school hebben een eigen plaats in het rooster, er is voor iedere bouw iets meer dan een uur
plusklas beschikbaar.Tijdens de plusklas werken de leerlingen aan projecten waar vooral de 21th
Century skills en het onderzoekend leren centraal staan. Het gaat dan om het aanspreken van de
hogere denkvaardigheden zoals kritisch, creatief en analytisch denken. Voorbeelden hiervan zijn
het verzamelen van informatie over een onderwerp, deze ordenen in een mindmap of een werkstuk
en vooral veel samenwerken met de andere leerlingen in de groep. Ieder jaar staan er vaste items
op het programma zoals het leren van een vreemde taal, bijvoorbeeld Chinees, door middel
van het programma ‘Languagenut’. Ieder jaar wordt aandacht besteed aan het ‘leren leren’ en
programmeren. De kinderen kiezen de onderwerpen in overleg met de leerkracht die de plusklas
begeleidt. In de klas kan de leerstof voor begaafde leerlingen worden ‘gecompact’ aan de hand
van de routeboekjes van Stichting Leerplan Ontwikkeling. Voor elk leervak zijn afspraken gemaakt
welke verdiepingsstof er naast de methode ingezet kan worden. Deze afspraken zijn vastgelegd
in protocollen.
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het voortgezet onderwijs

8.1 de aansluiting van het Montessorionderwijs op het voortgezet onderwijs
In Huizen en omliggende gemeenten telt een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs.
Een aantal ideeën van Maria Montessori zoals zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid zijn de laatste
jaren omarmd door het voortgezet onderwijs. Tijdens de mondelinge overdracht tussen de
brugklascoördinator en onze bovenbouwleerkrachten horen wij regelmatig hoe goed onze school
aansluit op de werkwijze binnen het voortgezet onderwijs. Onze oud leerlingen vallen vooral op
door hun zelfstandigheid, zelfwerkzaamheid en de manier waarop zij voor hun eigen mening
kunnen opkomen. Onze school geeft de leerlingen in groep 8 een schooladvies voor het voortgezet
onderwijs dat is gebaseerd op de werkhouding van de leerlingen in de klas en de resultaten van
de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem, de uitslag van de Cito Entreetoets in groep 7, de NIO
toets begin groep 8 en de ROUTE 8 toets eind groep 8. Hieronder lichten we de toetsen nader toe:

8.2 de Cito Entreetoets
In groep 7 wordt in mei de Cito Entreetoets afgenomen. Deze toets meet de cognitieve
vaardigheden op het gebied van lezen, taal en rekenen. Aan de hand van een extra module wordt
ook de intelligentie van de leerling gemeten. Op basis van de behaalde uitslag stelt het Cito
voor alle leerlingen een schriftelijke prognose op. Hierin is te lezen welk schooltype voortgezet
onderwijs het best past bij de uitslag van de Entreetoets. De toets levert ook een uitgebreid
leerlingprofiel op op basis waarvan we per leerling het lesprogramma in groep 8 bijstellen.

8.3 de NIO-test en de ROUTE 8 toets
De NIO-test wordt aan het begin van groep 8 (eind oktober/ begin november) afgenomen door de
orthopedagogen van de CED groep, onze schoolbegeleidingsdienst. De NIO test meet niet alleen
schoolse vaardigheden, maar geeft een indicatie van de intelligentie van de leerling. De school
krijgt op deze manier een zo breed mogelijk beeld van de capaciteiten van een leerling. De CED
groep koppelt de onderzoeksresultaten na afname en verwerking aan de school en aan de ouders
terug door middel van een leerlingrapport. Het uiteindelijke schooladvies wordt door de directeur,
in nauw overleg met het zorgteam en de leerkracht, schriftelijk vastgelegd op het formele en
bindende adviesformulier. In december wordt tijdens het officiële adviesgesprek het advies door
de leerkracht met de ouders en de leerling gedeeld. In januari kunnen de ouders samen met
hun kind gericht de open dagen van de verschillende VO scholen bezoeken. De ouders bepalen
uiteindelijk voor welke school ze hun kind opgeven en zijn verantwoordelijk voor de aanmelding.
Met ingang van schooljaar ‘15-‘16 is door de overheid de verplichte Eindtoets ingevoerd. Uit een
vast aanbod van gecertificeerde toetsen, kiest de school de toets die het beste bij de populatie
aansluit.
Wij hebben gekozen voor de Route 8 eindtoets. Deze toets wordt digitaal en in een korte
tijdsspanne (maximaal drie uur) afgenomen. De toets is adaptief wat wil zeggen dat deze zich
voortdurend aanpast aan het niveau van de leerling. Deze toets geeft naast een beoordeling van
de cognitieve mogelijkheden van de leerling ook een oordeel over de werkhouding en de motivatie.

8.4 open dagen voortgezet onderwijs
De meeste scholen voor voortgezet onderwijs houden in de maanden januari en februari een open
dag. De leerlingen kunnen hier op eigen gelegenheid heen gaan. De school kan dan van binnen
worden bekeken, de sfeer kan worden geproefd en er worden lessen gegeven. Ook voor ouders
worden open dagen georganiseerd om, eventueel met hun kind, kennis te maken met de scholen
en de docenten. Begin maart 2018 zult u uw kind op een middelbare school moeten opgeven.
De ouders zijn verantwoordelijk voor het opgeven van hun kind bij de school van hun keuze. Er
is een Centrale ToelatingsCommissie (CTC) voor de scholen in het Gooi, die de toelatingseisen
vaststelt voor de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in de regio ‘t Gooi. Bart van der Vlist
is namens alle scholen van Talent Primair afgevaardigde in het CTC.
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de onderwijsresultaten
In groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de keuze van het vervolgonderwijs. Wij vinden
het belangrijk dat uw kind straks op een school geplaatst wordt, die aansluit bij het niveau en de
interesse van het kind. De aantallen leerlingen die naar de diverse soorten vervolgonderwijs gaan,
zeggen niet alles over de kwaliteit van de school. Het succes in het voortgezet onderwijs hangt af
van een aantal factoren die met elkaar samenhangen:
● De aanleg.
● De sociaal-emotionele stabiliteit.
● De interesse en motivatie.
● De leervaardigheden.
● De kennis en vaardigheden verworven in de basisschoolperiode.
● De stimulans en ondersteuning vanuit de thuissituatie.
● De kwaliteit van het voortgezet onderwijs.
Uitstroomgegevens schooljaar 2013/ 2017
Afgelopen jaar stroomden 43 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Hieronder ziet u in de
schema's naar welke scholen en naar welk schooltype zij zijn uitgestroomd:
schooltype aantal leerlingen
VMBO-K
VMBO-T
VMBO-T/HAVO
HAVO
HAVO/VWO
VWO/Gymnasium

2013-2014
01
08
04
09
10
12

2014-2015
02
05
09
02
14
11

De spreiding van de leerlingen over verschillende
school plaats aantal leerlingen
Huizermaat/ Talentklas
Huizen
Erfgooiers College
Huizen
Laar en Berg
Laren
Goois Lyceum
Bussum
Comenius LYceum
Hilversum
Fontein MAVO
Bussum
st. Vitus College
Naarden
Gemeentelijk Gymnasium
Hilversum
College de Brink
Laren
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het contact met de ouders

2015-2016
00
03
09
11
10
14

2016-2017
02
08
06
02
11
16

scholen, over het afgelopen jaar, is als volgt:
15			
12
05
04
02
02
01			
01
0

10.1 betrokkenheid van ouders
Wij vinden het belangrijk dat ouders maximaal betrokken zijn bij het onderwijs en beschouwen
hen als pedagogische partners. Onderzoek wijst uit dat deze visie de ontwikkeling van kinderen
optimaal ondersteunt. Ouders wordt bij aanvang gevraagd om de leerkracht te informeren over
de ontwikkeling vanaf de geboorte en over het gedrag in het gezin, de buurt en met vriendjes en
vriendinnetjes. De leerkracht krijgt hierdoor meer inzicht in het kind in de thuissituatie, waardoor
hij het kind beter kan begeleiden. Omgekeerd kan de informatie die de leerkracht aan de ouders
geeft, de ouders helpen bij de opvoeding thuis. De afstemming onderwijs en opvoeding komt
het kind ten goede. Het is daarom belangrijk dat de visie op leren en opvoeden van de ouders
min of meer overeenkomt met die van de school. De ouderbetrokkenheid is ook belangrijk bij de
ondersteuning van het onderwijs in het algemeen.
Deze hulp kan betrekking hebben op de onderstaande gebieden:
• Het lezen.
• De bibliotheekcommissie.
• Feesten en activiteiten.
• Het kamp, het schoolreisje.
• Excursies en culturele bezoeken.
• Het begeleiden van kinderen naar en van het zwembad.
• De ICT-commissie.
• De schoolkrantredactie.
• De creatieve dagen.
• Het maken van lesmateriaal.
Klassenouders en AC
Iedere klas heeft een klassenouder, soms zijn er twee. De klassenouders vormen samen
de ActiviteitenCommissie (AC). Deze commissie heeft een aantal keren per jaar overleg met
leerkrachten en soms de directie over de uitvoering van feesten en activiteiten. Het is verder de
taak van de klassenouder om ondersteuning te bieden bij de uitvoering van feesten en bijzondere
activiteiten op klassenniveau.
Weekbrief
Om ouders zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de onderwijsinhoud van de
school, wordt iedere vrijdag de digitale weekbrief ‘WeekWetensWaardigheden’(WWW) aan de
ouders gemaild. In de WWW schrijven team, directie, bestuur en ouders over de gang van zaken
op school. De weekbrief wordt direct na verschijnen op de eigen website geplaatst. Het adres is:
www.mariamontessori.nl. Viermaal per jaar verschijnt schoolkrant ‘De Paperclip’. De redactie van
de paperclip bestaat uit kinderen, een ouder en leerkrachten.

10.2 medezeggenschapsraad
Sinds 1971 is er een wet die elke school verplicht tot het instellen van een medezeggenschapsraad,
ook wel genoemd de MR. Het doel van een MR is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming
omtrent het schoolbeleid, het bevorderen van openheid en het onderling overleg.
Samenstelling van de raad
In de MR zitten vier afgevaardigden van het personeel en vier afgevaardigden van de ouders. De
leden hebben een zittingstermijn van 2 jaar en worden uit hun geledingen gekozen. De MR
bestaat altijd uit een evenredige afvaardiging van personeel en ouders. De personeelsgeleding
vertegenwoordigt het voltallige personeel. De oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders van de
leerlingen van de Dr. Maria Montessorischool.

Structuur van de MR
De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar, meestal samen met de directeur. De vergaderingen zijn
openbaar. De voorzitter maakt de agenda en leidt de vergadering. De secretaris maakt de notulen.
De MR presenteert elk jaar in september haar jaarverslag. Hierin wordt vermeld waar de raad zich
het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en wat de plannen voor
het komende schooljaar zijn.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. In deze raad zit één
afgevaardigde van elk van de 24 scholen die vallen onder de stichting Talent Primair. De zaken die
worden besproken in een GMR zijn beleidszaken die de hele stichting Gooi- en Eemland aangaan.
De bovenschools directeur is bij deze vergaderingen aanwezig. Vanuit onze MR is
volgens een vast schema een ouderlid of een teamlid afgevaardigd.
Bevoegdheden van de MR
De MR heeft 4 bevoegdheden:
1. Instemmingsrecht: bijvoorbeeld over veiligheid, gezondheid, schooltijden, schoolwerkplan,
onderwijskundige doelstelling.
2. Adviesrecht: aanstelling en ontslagbeleid, organisatie van de school.
3. Initiatiefrecht : de raad kan zelf met ideeën komen, bijvoorbeeld over godsdienstonderwijs.
4. Informatierecht : bv over de beleidsplannen, de samenstelling van de bestuursleden en
dergelijke. Voor zowel de MR als de GMR zijn reglementen opgesteld waarin alle
bevoegdheden zijn vastgelegd.

10.3 klachtenprocedure
Soms bent u het niet eens met de gang van zaken in school. In de meeste gevallen is een gesprek
met de leerkracht of andere direct betrokkenen voldoende om de kwestie op te lossen.
Mocht u het gevoel hebben dat u niet serieus wordt genomen of dat er niet goed naar u wordt
geluisterd, dan kunt u de zaak met de directie, het bestuur, de interne contactpersoon of de
externe vertrouwenspersoon bespreken. De klager bepaalt de route.
Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie,
agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de
interne contactpersoon (ICP) op school. De ICP luistert naar u, geeft informatie over mogelijke
vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon (EVP) voor
verdere begeleiding in de klachtenprocedure.
De ICP is door de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van kinderen of
ouders altijd serieus worden genomen en op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.
Elke ouder of kind kan op hem of haar een beroep doen als er een probleem is, van welke aard
dan ook, waarover u of uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie wilt of durft te praten
of waar u samen niet uitgekomen bent. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld.

De interne contactpersoon bij ons op school is:
Birgitta Abeling te bereiken via 035 5252643 of birgitta.ab@mariamontessori.nl
werkdagen: maandag, dinsdagmiddag en woensdag.
Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
De EVP is geheimhoudingsplichtig. De externe vertrouwenspersonen zijn:
• Marla van Berge Henegouwen-de Jong en
• Drs. Harry Kelderman
Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED- groep.
Ze zijn bereikbaar via:
E
T
W
P

evp@cedgroep.nl
010 4071599
www.cedgroep.nl
CED- groep, postbus 8639, 3009 AP Rotterdam

Ook kan de klager ervoor kiezen om de klacht in te dienen bij de Landelijke Klachtencommissie
waar wij als school bij zijn aangesloten. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren; de ICP of EVP kan u
hierbij behulpzaam zijn. De contactgegevens zijn:
T
E
W
P

030 2809590
info.onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
Landelijke Klachtencommissie, Postbus 1300, 3508 AD Utrecht

Voor de volledige klachtenregeling: klachtenschema Talent Primair, klachtenregeling Talent Primair.
Meldplicht seksueel geweld
Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk, sprake is
van ontucht, aanranding of een ander zedendelict door een schoolmedewerker jegens een
minderjarige leerling, is de school wettelijk verplicht het bevoegd gezag te informeren. Vervolgens
is het bevoegd gezag verplicht aangifte te doen bij de politie/ justitie.

10.4 ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld om de extra kosten te dekken die het geven van goed
Montessorionderwijs met zich meebrengen en om extra activiteiten voor de kinderen te
organiseren. Een gedeelte wordt ieder jaar besteed aan de aanschaf of vervanging van materialen.
Daarnaast worden culturele activiteiten, excursies, decemberfeesten, enz. uit de ouderbijdrage
betaald.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de MR vastgesteld en bedroeg de afgelopen
jaren 135 euro per kind. De directeur maakt jaarlijks in overleg met het team een voorstel voor de
besteding van de ouderbijdrage. Uitgangspunt daarbij is dat de uitgaven volledig ten goede komen
aan alle kinderen van de school. De MR verleent uiteindelijk haar toestemming aan deze begroting.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage.

10.5 de collectieve ongevallenverzekering
Er is voor de leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Op weg van huis
naar school en tijdens alle activiteiten in schoolverband dekt de verzekering lichamelijk
letsel bij ongevallen. Materiële schade valt niet onder de verzekering. Als een kind schade
veroorzaakt, doordat het bijvoorbeeld een bal door een ruit trapt, valt dit niet onder de
dekking van onze verzekering, maar onder uw eigen WA-verzekering.

10.6 regels voor verlof
Ieder kind is vanaf het vijfde jaar leerplichtig. Ook kinderen van vier jaar zijn leerplichtig zodra
ze zijn ingeschreven aan de school, omdat de school voor dit kind overheidsgelden ontvangt.
Wanneer een kind leerplichtig is, moet het de school bezoeken. U kunt een aanvraag voor
buitengewoon verlof doen bij de directeur. Hiervoor dient een speciaal formulier ingevuld te
worden.
Op grond van de leerplichtwet kan verlof gegeven worden wanneer:
• Uw werkgever u geen vakantie kan geven tijdens de schoolvakanties van uw kind(eren).
• U dient in dat geval een werkgeversverklaring te overleggen.
• De aard van uw beroep geen vakantie toelaat tijdens de schoolvakanties.
Dit verlof mag niet langer zijn dan tien schooldagen en mag niet samenvallen met de
eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Het gaat uitsluitend om uw eerste vakantie.
Dat betekent dat extra vakantie, een extra lang weekend, een langdurig bezoek aan het
buitenland, geen redenen zijn om vrijstelling van schoolbezoek te vragen. Indien het verlof
meer dan tien dagen duurt, kan de toestemming alleen door de leerplichtambtenaar gegeven
worden, uw aanvraag wordt dan doorgestuurd aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
in Hilversum. Als u vrij wilt vragen wegens gewichtige omstandigheden, kunt u een verzoek
indienen bij de directeur. Gewichtige omstandigheden zijn onder andere het bezoek aan een
arts, verhuizing, huwelijk van familieleden, jubilea, ernstige ziekte van familieleden, enz. Voor
het reguliere bezoek aan tandarts of dokter verwachten wij dat u zoveel mogelijk momenten
kiest buiten de schooltijden. Een verlofaanvraag in de eerste twee weken van het schooljaar
wordt nooit toegekend.
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Het bestuursmodel
bestuursinformatie Stichting Talent Primair
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De
werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'. Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. Onze
scholen worden bezocht door ca. 5000 leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten
Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Muiden, Muiderberg,
Naarden, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn
Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent
Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum. Voor meer informatie over de
scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina
'onze scholen' op de website www.talentprimair.nl
Talent Primair wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, die tevens leiding geeft aan het
bestuursbureau. De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door de heer Jules (W.J.J.)
van Brecht.
toezicht
Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad
van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op
voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en drie op voordracht
van de gemeenten, waarin de openbare basisscholen van Talent Primair gevestigd zijn. Er is
een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en
instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor
de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de
GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is.
De GMR bestaat uit 22 leden:11 personeelsgeleding + 11 oudergeleding.
De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut
en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd. Als laatste is er een Gemeenschappelijk
Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen.
Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot
onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht
gecoördineerd via het Gemeenschappelijk Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10
wethouders van de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent
Primair.
missie/visie
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook
geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor een brede
ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed
onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen
zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest
elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime
keuze daarvoor voor elke ouder.

Op www.talentprimair.nl vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en
kernwaarden van de stichting. Daar ook ons missie filmpje.
jaarverslagen
De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op onze site
(zie onze missie; jaarverslagen).
samenwerkingsverbanden
Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de regio
Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee stichtingen die
passend onderwijs in deze regio's verzorgen.
1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) www.swvunita.nl
2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) www.passenderwijs.nl
Voor onze school is het samenwerkingsverband Unita ter beschikking. De kern van Passend
Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om
het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben
en voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Om dit maatwerk te verzorgen
is een passend onderwijsaanbod nodig. Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van
dit onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend te
maken.
adres:
Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het bestuursbureau Talent Primair is:
Amersfoortsestraatweg 180c
1272 RR Huizen
Telefoonnummer: 035-5257578
Het centrale emailadres is: info@talentprimair.nl
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wetenswaardigheden

12.1 schooltijden
De lessen zijn voor alle kinderen:
• 's Morgens van 18.30 uur tot 12.00 uur (woensdag tot 12.30 uur)
• 's Middags van 13.00 uur tot 15.00 uur (woensdagmiddag vrij)
Op vrijdagmiddag hebben de groepen 1 t/m 4 vrij. Daarnaast hebben de kinderen van de onderbouw
nog vijf dagen in het jaar extra vrij. Deze vrije dagen zijn vermeld in de jaarkalender en worden herhaald
in de Weekbrief. Om tien minuten voor half negen mogen de kinderen naar de klas, om half negen
gaan de buitendeuren dicht en beginnen de lessen. Het moet dan stil zijn in de school.

12.2 eten en drinken
Voor de ochtendpauze mogen de kinderen drinken en/ of fruit meenemen. Wij vinden het eten van
snoep, chips en dergelijke niet gezond. Tijdens de ochtend- en lunchpauze zijn deze etenswaren
daarom niet toegestaan. Wij raden aan uw kind een fles water voor de hele dag mee te geven, een
stuk gewassen fruit voor de kleine pauze en een pakje boterhammen voor de grote pauze. Om de
hoeveelheid afval en suikerinname zo veel mogelijk te beperken, vragen wij u ook om geen pakjes
drinken mee naar school te geven.

13.3 verjaardagen
Wanneer een kind jarig is (geweest), wordt dit uitgebreid gevierd in de klassen op een wijze die past bij
de leeftijdsfase van het kind. Jonge kinderen krijgen een muts of strik op. De kinderen zitten in de kring
en zingen verjaardagsliedjes. Het kind staat even in het middelpunt van de belangstelling. In groep 1
/ 2 mogen de ouders bij de viering aanwezig zijn. Natuurlijk willen de meeste kinderen iets uitdelen op
hun verjaardag. In verband met tandbederf is het verboden om op snoep te trakteren op school. Als
kinderen toch snoep meenemen wordt dit in de tas mee naar huis gegeven. Graag zien we traktaties
die gezond zijn voor het gebit. De leerkrachten krijgen dezelfde traktatie als de kinderen, juist om te
benadrukken dat zij zich niet willen onderscheiden van kinderen op dit punt. Wel is het prettig als u
rekening houdt met kinderen die bepaalde etenswaren niet mogen hebben. Informeer van tevoren bij
de leerkracht welke kinderen een dieet hebben. Uw kind mag ook de klassen rondgaan. Het is niet de
bedoeling dat kinderen uit andere klassen een traktatie krijgen; ook broertjes en zusjes niet.

12.4 hoofdluis
Hoofdluis kan bij alle kinderen en op alle scholen voorkomen. Vooral in de herfst en in het voorjaar
kunnen kinderen er last van hebben. Alle leerlingen krijgen van de school een eigen luizenzak, waarin
elke dag de jas wordt bewaard. De Dr. Maria volgt een strikt luizenprotocol; na elke vakantie en ten
minste zes maal per jaar worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
De ouders van de kinderen waarbij luizen of neten zijn geconstateerd worden hiervan op de
hoogte gesteld. Na een aantal dagen worden deze kinderen weer gecontroleerd.
Indien u zelf hoofdluis bij uw kind constateert is het volgende van belang:
● Directe melding bij de leerkracht, zodat de kinderen van de betreffende groep en  aangrenzende
groepen op hoofdluis gecontroleerd kunnen worden.
● Na een melding worden alle ouders van de betreffende groep opgeroepen om hun kind extra op
luizen te controleren.
● Het haar van uw kind behandelen met een middel tegen hoofdluis en een stalen stofkam.
● Alle gezinsleden controleren.
● De kleding, het beddengoed, de autobekleding en het meubilair reinigen.

12.5 gevonden voorwerpen
Regelmatig raken kinderen spullen kwijt. Veel blijft echter gewoon op school liggen. Bij de
hoofdingang van de school staat een kast, waarin de gevonden voorwerpen worden verzameld.
Na een aantal weken worden de gevonden voorwerpen naar de kringloopwinkel gebracht.

12.6 oud papier

U kunt elke dag uw oud papier en karton inleveren in de daarvoor bestemde containers op het
onderbouwplein naast de schuren. De Activiteiten Commissie krijgt een vergoeding voor elke
ingezamelde kilo oud papier. De opbrengst komt zo volledig ten goede aan de kinderen van de
school.

12.7 gebruik mobiele telefoon
Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is op onze school verboden. Bij het betreden van
de school worden mobieltjes uitgeschakeld, in de tas bewaard of door de leerkracht in bewaring
genomen. Wanneer de leerling de mobiel toch gebruikt, wordt deze ingeleverd en na schooltijd
bij de leerkracht opgehaald. Tevens wordt er door de leerkracht een brief ter ondertekening
aan de ouders meegegeven waarop het incident staat vermeld. Wanneer een leerling nogmaals
deze regel overtreedt, wordt de hele procedure door de directeur afgehandeld. De school is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies, schade of beschadiging van de mobiel.

12.8 jeugdgezondheidszorg
Kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar worden door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van
Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek (voorheen GGD) verschillende keren uitgenodigd voor een
gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd
uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen en ouders terecht bij de JGZ? Meer informatie
hierover biedt onderstaande tekst.
Groep 2
Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt
uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. De arts let o.a. op de ogen,
de oren, lengte en gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne
motoriek) en het gedrag van het kind. Dit onderzoek vindt plaats op een locatie van Jeugd en
Gezin.
Groep 7
Alle leerlingen uit groep 7 worden op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en
meet het kind. Ook onderzoekt zij de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Dit
onderzoek vindt plaats zonder de ouder. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of
een kind extra aandacht van de JGZ nodig heeft. Een afspraak bij de arts of verpleegkundige is
mogelijk het gevolg.
Oproep van vaccinaties
In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor twee vaccinaties;
één tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR).
Daarnaast ontvangen meisjes, in het kalenderjaar dat zij 12 jaar worden,een oproep voor de
inenting tegen baarmoederhalskanker (HPV). Deze inenting bestaat uit drie prikken. Wanneer een
kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht.

Inloopspreekuur op school
Ook in het nieuwe schooljaar zal de jeugdverpleegkundige, Inge Obdeijn samen met de jeugdarts,
Helly den Daas, spreekuur houden op onze school. Dit spreekuur is bedoeld voor ouders en leerlingen
van alle groepen en u kunt gewoon binnenlopen. U kunt bij de jeugdarts terecht met vragen/zorgen
over de gezondheid van uw kind, bijvoorbeeld over groei, ogen, oren, ontwikkeling en motoriek.
Bij de jeugdverpleegkundige kunt u terecht met vragen/zorgen over gewicht, opvoeding, sociaalemotioneel gedrag van uw kind, voeding, slapen, pesten, etcetera. U kunt bij hen binnenlopen met
uw vraag maar ook om een uitgebreidere afspraak te maken. Jeugd en Gezin zit in de teamkamer op
de begane grond. Deze data van de inloopspreekuren staan vermeld in de jaarkalender in deze gids
en op de webpagina van de school.
Extra onderzoek
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kan er een extra onderzoek worden afgesproken. Dit kan
op verzoek van het kind, de ouder of bijvoorbeeld de leerkracht. Kinderen die niet in groep 2 of 7 zitten,
kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.
Medewerkers JGZ
Jeugdarts: Helly den Haas
Jeugdverpleegkundige: Inge Obdeijn
Bereikbaarheid
De afdeling JGZ van Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek is op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur
bereikbaar via een centraal nummer: (035) 692 63 50. Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail:
info@jggv.nl (voor algemene vragen en maken van afspraken). Meer informatie over de JGZ is ook te
vinden op de website van Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek:
www.regiogv.nl

12.9 verkeersveiligheid
Verkeerscommissie
Op de school is een verkeerscommissie actief. De doelstelling van de commissie is te werken aan een
verkeersveilige schoolomgeving voor onze kinderen. In de directe omgeving van de school, maar ook
op de school- thuisroute. Tevens krijgen de kinderen educatie over deelname aan het verkeer en is de
school aangesloten bij het Verkeersouder- project van Veilig Verkeer Nederland.
Gedurende het schooljaar zal de commissie verschillende campagnes en activiteiten initiëren om
de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen én te houden. Ondersteuning door de ouders /
verzorgers is hierbij essentieel. Zo kunt u uw kind niet alleen actief begeleiden op de schoolroutes,
maar kunt u zich bijvoorbeeld ook aanmelden als klaarover of hulp bieden bij de verschillende
activiteiten. Meer informatie hierover kunt u aanvragen via: verkeer@mariamontessori.nl. Om het
parkeren in de van der Duyn van Maasdamlaan ordelijk te laten verlopen is op bijgaande plattegrond
aangegeven waar er wel en absoluut niet geparkeerd mag worden. Tevens zijn er "Liever-Niet" plekken.
Dat wil zeggen dat er liever niet geparkeerd mag worden op plekken waar dat onveilig is voor overige
weggebruikers. De twee belangrijkste "Liever-niet" plekken zijn (vanaf de school gezien) de linkerzijde
van de Van Limburg Stirumstraat (te smal) en op de kopse kant van het plantsoentje aan de van der
Duyn van Maasdamlaan. Daar moeten de fietsers ongehinderd het parallel weggetje op kunnen gaan.
Wij vragen alle ouders (nieuw- en oudkomers) om deze afspraken over te nemen. Zo blijft er meer
ruimte over voor de fietsers en voetgangers (voor uzelf en uw kinderen dus ook). Oversteekplaatsen
zullen weer overzichtelijk worden op de drukke momenten van de dag en alle kinderen kunnen veilig
naar school. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Kiss & Ride
Voor de schoolingang is een zogenaamde 'Kiss & Ride' strook aangebracht, die u kunt herkennen
aan de gele stoeprand en het officiële verkeersbord. Op de strook kunnen maximaal 3 auto's tijdelijk
stoppen om de kinderen te laten uitstappen en vervolgens direct door te rijden. Parkeren is hier niet
toegestaan. De politie bekeurt regelmatig ouders die de strook gebruiken om langer op te parkeren.

Vervoer van kinderen in de auto
Vanaf januari 2006 mogen kinderen alleen nog vervoerd worden in een goedgekeurd
kinderzitje. Deze verplichting geldt niet als kinderen kortdurend naar een sportactiviteit, of in
ons geval naar een tentoonstelling, of excursie worden vervoerd. Wel moeten alle kinderen
altijd in een autogordel.
Autogordels
Let op dat kinderen de autogordels tijdens het rijden nooit afdoen. Kinderen (personen
kleiner dan 150 cm) mogen de driepuntsgordel als heupgordel gebruiken. Dat wil zeggen:
het diagonale gedeelte achter de rug om. De voorkeur geniet uiteraard, dat kinderen de
driepuntsgordel op de voorgeschreven wijze kunnen gebruiken door op een zittingverhoger
te zitten. Vraag daarom aan de ouders van de kinderen die u vervoert om een kinderstoel of
zittingverhoger mee te geven. Het is verstandig kinderen tot 12 jaar niet bij een ingeschakelde
airbag te zetten. Kan het niet anders, zet dan de autostoel zo ver mogelijk naar achteren.
Verzekering bij ongeval
Het is aan te bevelen naast een WA-verzekering voor een aanvullende ongevallen- of
schadeverzekering voor inzittenden te zorgen. Kijk in ieder geval altijd de polisvoorwaarden
na hoeveel inzittende personen daadwerkelijk verzekerd zijn .
Afspraken
Maak afspraken met kinderen die meerijden over hun gedragingen onderweg. Ze mogen
bijvoorbeeld pas op uw teken oversteken, of de auto in- en uitstappen. Ook moeten ze zich
onderweg rustig gedragen en de chauffeur niet lastigvallen. Het kinderslot (indien aanwezig)
moet bij alle deuren geactiveerd zijn. Laat kinderen op een veilige manier in- en uitstappen.
Veilig wil zeggen naast een stoeprand, of langs de kant van de weg. Geef zelf het goede
voorbeeld door zelf ook altijd uit te stappen. Deze afspraken zijn gebaseerd op adviezen
van verkeersorganisatie 3VO en gaan verder dan de wet aangeeft. Wij rekenen erop dat alle
ouders deze regels naleven.
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Tussenschoolse opvang
Op onze school is het mogelijk om tussen de middag over te blijven. Van deze mogelijkheid maken
bijna alle leerlingen gebruik. Aan het einde van het schooljaar krijgen alle ouders een inschrijfformulier
waarin de kosten en richtlijnen voor het daaropvolgende jaar staan vermeld.
Het overblijven wordt door middel van een jaarabonnement geregeld. Het is ook mogelijk om een
strippenkaart te kopen, indien uw kind slechts incidenteel van de opvang gebruik maakt.
Het overblijven wordt verzorgd door Stichting Krummel. Dit is een onderdeel van de stichting
Kinderopvang Huizen.
Adresgegevens

: Stichting Krummel 035 526 99 99 | info@krummelhuizen.nl

Coördinator Krummel : Laura van Helden 06 117 948 30 | vanhelden@kinderopvanghuizen.nl
Coördinator overblijven locatie Dr. Maria: Lilian Spilt- Twisker 06 29983790
Buitenschoolse opvang
Als u na schooltijd opvang voor uw kind(-eren) nodig heeft omdat u aan het werk bent,
dan zijn er opvangmogelijkheden bij de Stichting Kinderopvang Huizen, waarmee wij een
samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Stichting Kinderopvang Huizen verzorgt op tien
locaties verspreid over Huizen en de Bijvanck professionele en verantwoorde buitenschoolse opvang,
in nauwe samenwerking met de verschillende basisscholen. De meeste kinderen van de dr. Maria
Montessorischool gaan naar BSO Kremmerd. De buitenschoolse opvang is iedere dag na school
geopend tot 18.30 uur en in schoolvakanties tussen 07.30 uur – 18.30 uur. Net als thuis kunnen de
kinderen bij de buitenschoolse opvang bijkomen van een dagje school. Door op de bank te hangen,
wat te kletsen, maar vooral ook door leuke dingen te doen. Alleen, met de leiding of samen met
vrienden/vriendinnen. De vaste leiding zorgt voor een veilig, warm klimaat. De kinderen kunnen altijd
bij hen terecht. Bij de begeleiding van de kinderen wordt veel aandacht besteed aan onderling respect
en het rekening houden met elkaar.
Sport BSO
Naast de reguliere BSO kunnen kinderen vanaf 6 jaar ook kiezen voor de sport-bso. Bij de sport-bsolocaties Jump In en Jump In Meent ligt het accent op beweging, sportiviteit en weerbaarheid. Dit doen
we zoveel mogelijk in de buitenlucht, maar ook binnenshuis bieden we genoeg sportieve activiteiten.
10+ groep
Kinderen vanaf tien jaar zijn welkom bij de Supernova’s. Deze 10+-groep in BSO Amerij biedt de
kinderen meer vrijheid en zelfstandigheid. Zo helpen we de kinderen zich voor te bereiden op de
middelbare school. Ook de activiteiten zijn daarop gericht; zelfstandig koken, lekker struinen en chillen
in het park of binnen, in de zomer op de fiets richting het zwembad of meedoen aan de workshops
die georganiseerd worden.
Activiteitenplanning/Ouderportaal
Ouders kunnen via het ouderportaal op de website van de locatie volgen aan welke activiteiten
de kinderen deelnemen. Hierop worden regelmatig foto’s en berichtjes in het persoonsgebonden
Ouderportaal geplaatst. In vakantietijd zijn er naast allerlei activiteiten ook regelmatig leuke uitstapjes.
Tevens biedt Stichting Kinderopvang Huizen op verschillende locaties voorschoolse-, tussenschoolseen vakantieopvang aan. Jongere kinderen zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven (0-4 jaar)
of onze peuteropvanglocaties (2-4 jaar).   
Wilt u meer weten?
Veel informatie is te vinden op www.kinderopvanghuizen.nl
Inschrijving en plaatsing vindt plaats via het servicebureau van Stichting Kinderopvang Huizen
•    postadres Postbus 3070
|  1270 EB Huizen
•    bezoekadres  Oostkade 142 |  1274 NG Huizen
waar u ook terecht kunt met uw vragen over de (buitenschoolse) opvang:
Tel. 035 – 7200301 I info@kinderopvanghuizen.nl I klantcontact@kinderopvanghuizen.nl

STTC Kids
STTC Kids is onderdeel van STTC (Sport Therapeutisch Trainings Centrum) en houdt zich bezig
met zorg en therapie (onderzoeken en behandelen) van kinderen van 0-18 jaar. De therapeuten
van STTC Kids werken spelenderwijs aan het bewegend functioneren van het kind en/of het
verbeteren van de motorische vaardigheden, waarbij de hulpvraag van het kind en de ouder
centraal staat en het plezier in bewegen voorop staat. De kinderoefen- en kinderfysiotherapeuten
van STTC Kids zijn werkzaam op verschillende schoollocaties in het Gooi-, Eem- en Flevoland
en op praktijklocaties in Bussum, Huizen en Naarden. Met ingang van het schooljaar 2016-2017
is het ook mogelijk voor uw zoon of dochter om kinderoefentherapie op de Dr. Maria Montessori
te ontvangen.

12.11 inspectie van het onderwijs
Alle scholen in Nederland worden gecontroleerd door de inspectie van het onderwijs. De laatste
uitgebreide kwaliteitscontrole was in maart juni 2017. U kunt het uitgebreide verslag inzien op
www.onderwijsinspectie.nl. kies daarna de gemeente (Huizen) en de schoolnaam. Er staat ook
een directe link op onze internetsite: www.mariamontessori.nl. In 2013 heeft de school zich voor
de eerste op voordracht van de inspectie aangemeld voor het traject Excellente school 2013,
waarvoor het op 13 januari 2014 het predicaat heeft ontvangen. Inmiddels is de school ook
onderscheiden met de predicaten excellente school 2014 en 2015-2017.

12.12 praktische informatie
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinksteren
Zomervakantie

za 21 oktober
vr middag 22 december 2017
vr middag 23 februari
vr 30 maart
za 21 april
do 10 mei
za 19 mei
vr middag 20 juli

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

ma 30 oktober 2017
zo 7 januari 2018
zo 4 maart 2018
ma 2 april 2018
zo 6 mei 2018
zo 13 mei 2018
di 22 mei 2018
zo 2 september 2018

Zwem- en gymnastiektijden
• Voor zwem- en gymnastiektijden is het volgende schema aan de orde:
• Maandag gymnastiek voor voor drie groepen 5-6 en twee groepen 7-8 onder leiding van Cor
Stijvers, vakleerkracht bewegingsonderwijs.
• Om de donderdagochtend zwemmen voor groep 3 en 4 in 'de Meent'.
• Donderdag gymnastiek voor drie groepen 7-8 en drie groepen 5-6.
• Vrijdagochtend gymnastiek voor drie groepen 3-4 en vrijdagmiddag gymnastiek voor een
groep 7-8.
• Donderdag en vrijdag onder leiding van Frank Wolfs, vakleerkracht bewegingsonderwijs.
• Alle gymlessen worden gegeven in de nieuwe gymzaal aan de Alberdastraat aan het einde
van de Van der Duyn van Maasdamlaan.

12.13 namen en adressen
Dr. Maria Montessorischool
Van der Duyn van Maasdamlaan 30
1272 EM Huizen
tel 035 525 26 43
info@mariamontessori.nl
www.mariamontessori.nl
Interne contactpersoon (ICP) in geval van een klacht
Birgitta Abeling
te bereiken op de Dr. Maria Montessorischool | tel 035 525 26 43
birgitta.ab@mariamontessori.nl
Externe vertrouwenspersonen
Marla van Berge Henegouwen-de Jong
Drs. Harry Kelderman
vertrouwenspersonen zijn te bereiken via
CED-Groep
Dwerggras 30 - Postbus 8639 - 3009 AP Rotterdam
T 010 4071599
E evp@cedgroep.nl
Landelijke Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Postbus 1300, 3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik,
ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs : 0900 111 31 11 (lok. tarief)
Inspectie van het onderwijs

Medezeggenschapsraad
Oudergeleding
vacature
vacature
Personeelsgeleding

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800 80 51 (gratis)
Jenno Ipema		
Jan Anbeek van der Meijden		

06 520 88 393
06 816 59 339

Marijke de Wit		
Winnie Oudelaar		
Birgitta Abeling		
Dea Margetson- Kewaldar
		

035
035
035
035

525
525
525
525

26
26
26
26

43
43
43
43

Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek
is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur
via een een centraal nummer: 035 6926350, info@jggv.nl
Verkeerscommissie

verkeer@gmail.com

12.14 jaarkalender schooljaar 2017/ 2018

september

maandag 04
vrijdag 08
			
maandag 11
dinsdag 19
			
woensdag 27
donderdag 28
vrijdag 29

oktober

dinsdag
woensdag
vrijdag
dinsdag
dinsdag
zaterdag

november
woensdag
vrijdag
dinsdag
donderdag
maandag
woensdag
maandag

03
04
06
10
17
21

inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
kinderboekenweek t/m 15 oktober. Thema: ‘Gruwelijk eng!”
extra vrije dag groep 1 t/m 4
MR vergadering 20.00- 21.30 uur
fietscontrole t/m 19 oktober
herfstvakantie t/m maandag 30 oktober

01
03
07
09
13
15
20

afname NIO toets groep 8 door CED groep
paperclip 1 verschijnt
inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
10 minutengesprekken voor alle leerlingen
muziek instuif week t/m 17 oktober
vergadering AC 20.00 - 22.00 uur
sint versieravond 19.00 - 21.30 uur

december

dinsdag 05
woensdag 06
vrijdag 08
maandag 11
dinsdag 12
			
donderdag 14
donderdag 21
			
vrijdag 22
zaterdag 23

januari 2018
dinsdag
woensdag

eerste schooldag
‘Un Pranzo Montessori’; Italiaanse lunch, 12.00 uur
groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur
vergadering AC 20.00- 22.00 uur
inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
algemene informatieavond 20.00 - 21.30 uur
start Kinderpostzegelactie
schoonmaakmiddag groep 1-2; 15.00 - 17.00 uur
montessori inloopochtend groep 1-2; 8.30- 9.00 uur

09
24

sinterklaasviering: 1 t/m 4 ‘s-middag vrij; 5 t/m 8 tot 14.00 uur
sint opruim ochtend 08.30 uur
extra vrije dag groep 1 t/m 4
kerst versieravond 19.00 - 21.30 uur
inloopspreekuur GGD 08.30- 9.00 uur
MR- vergadering 20.00- 21.30 uur
adviesgesprekken groep 8
kerstdiner 17.00 - 19.15 uur. Kinderen ‘s middags vrij
paperclip 2 verschijnt
kerst opruim ochtend. Groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij
kerstvakantie t/m zondag 7 januari 2018

inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
Montessori inloopochtend groep 1-2; 08.30 - 9.00 uur

februari

dinsdag 06
vrijdag 09
maandag 12
dinsdag 13
vrijdag 23
			

maart

dinsdag
woensdag
vrijdag
woensdag
dinsdag
woensdag
vrijdag

06
07
16
21
27
28
30

april

dinsdag 03
			
maandag 09
dinsdag 10
donderdag 12
			
donderdag 19
vrijdag 20
zaterdag 21

mei

dinsdag 08
			
donderdag 10
maandag 14
zaterdag 19
woensdag 23
donderdag 24

juni

dinsdag 05

woensdag
donderdag
vrijdag
woensdag
vrijdag

juli

13
21
22
27
29

dinsdag 03
			
donderdag 05
donderdag 12
			
woensdag 18
woensdag 18
vrijdag 20

inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
extra vrije dag groep 1 t/m 4
vergadering AC 20.00 - 22.00 uur
MR vergadering 20.00 - 21.30 uur
verkleedfeest
eerste verslag mee
voorjaarsvakantie hele school om 12.00 uur vrij t/m zondag 4 maart
inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
start projectweken t/m 21 maart
extra vrije dag groep 1 t/m 4
start schoolvoetbal
vergadering AC 20.00 -22.00 uur
paasontbijt en creatieve ochtend
paasweekend t/m 2 maart
inloopspreekuur GGD 08.30- 9.00 uur
MR vergadering 20.00 -21.30 uur
muziekinstuifweek t/m 13 april
10 minutengesprekken voor alle leerlingen
verkeersexamen theorie groep 8
informatieavond schoolkamp groep 3-4 20.00-20.30 uur
paperclip 3 verschijnt
koningsspelen; 5 t/m 8 tot 14.00 uur
meivakantie t/m zondag 6 mei
inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
afname Route 8
hemelvaart t/m 13 mei
schoolfotograaf t/m 15 mei
pinksterweekend t/m dinsdag 22 mei
schoolkamp groep 5 t/m 8 t/m 25 mei; groep 1 t/m 4 vrij
schoolkamp groep 3 t/m 8 t/m 25 mei; groep 1-2 vrij
inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
MR vergadering 20.00 - 21.30 uur
kleutermusical
schoolreisje groep 1-2
extra vrije dag groep 1 t/m 4
vergadering AC 20.00 - 22.00 uur
tweede verslag mee
inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur
afscheid groep 2
streetwise ANWB
wisselmiddag 13.00 -15.00 uur
eindfeest 17.00- 19.00 uur
afscheid groep 8 met eindmusical
paperclip 4 verschijnt
12.00 uur start zomervakantie t/m 2 september

dr.mariamontessorischoolhuizen
van der duyn van maasdamlaan 30

|

1272 em

|

huizen

|

035 5252643

|

info@mariamontessori.nl

|

www.mariamontessori.nl

