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editorial 
Van harte welkom op de Dr. Maria Montessorischool! Dit schooljaar is een spannend schooljaar in de 
veertig jaren die de school inmiddels bestaat. Het schoolgebouw aan de van der Duyn van 
Maasdamlaan wordt grondig verbouwd en de hele school is tot uiterlijk juli 2020 gehuisvest in de 
voormalige Mytylschool ‘de Trappenberg’ aan de Crailoseweg in Huizen. Een prachtige locatie midden 
in de bossen van Crailo waar we dertien ruime klaslokalen en talloze extra ruimtes huren. De 
verwachting is dat ons ‘echte’ schoolgebouw aan de van der Duyn van Maasdamlaan in mei 2020 klaar 
is. De lage vleugel van de school is dan gesloopt en vervangen door nieuwbouw en het bestaande deel 
wordt gerevitaliseerd en verduurzaamd. Het hele gebouw wordt klimaatneutraal en volledig gasloos. De 
elektriciteit wordt opgewekt door talloze zonnepanelen op het dak en de verwarming geschiedt door 
warmtepompen. Dit enorme project is tot stand gekomen door de geweldige samenwerking tussen de 
gemeente, de school, het architectenbureau en de aannemers. Maar de allereerste aanzet werd 
gegeven door de ouders in onze medezeggenschapsraad die tijdens een overleg met de gemeente een 
balletje opgooiden om het oude gebouw volledig te verduurzamen en te voorzien van het keurmerk 
frisse scholen B. En dat kenmerkt eigenlijk onze school; door intensieve samenwerking ontstaan er 
mooie initiatieven die bijdragen aan de groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Ook de ouders van 
de school worden zo dicht mogelijk bij de school en de ontwikkeling van hun eigen kind betrokken. 
De leerlingen van onze school staan natuurlijk centraal en zijn zelf ook nauw betrokken bij de hele 
verhuizing en inrichting van de nieuwe school. De school heeft een bloeiende leerlingenraad waarin een 
afvaardiging van de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 vergadert met een leerkracht en de directie van de 
school. De leerlingen in de leerlingenraad kregen als eerste de eer om onze tijdelijke huisvesting te 
bezoeken. 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 aan de ene kant een strak en onderscheidend kwaliteitssysteem te hanteren 
en aan de andere kant door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van 
iedere individuele leerling. Dit lukt onder andere door het brede aanbod van de school dat wordt 
uitgevoerd door vakspecialisten. Denk daarbij niet alleen aan specialisten op het gebied van rekenen, 
dyslexie of leerlingenzorg, maar zeker ook aan specialisten op het gebied van muziek, handvaardigheid, 
wetenschap en techniek, ICT en programmeren. Hierdoor kunnen alle leerlingen zich ontwikkelen in de 
richting die bij hen past en krijgen ze actuele en goede hulp, indien zij dit nodig hebben. Het is onze 
taak als excellente school om goed bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs aan te sluiten en 
initiatieven te nemen om vernieuwingen in te zetten en uit te proberen. 
 
De Dr. Maria werkt nauw samen met de andere scholen binnen het bestuur van Talent Primair  in de 
gemeente Huizen. Samen met de Kamperfoelieschool, de Tweede Montessorischool en 
Montessorischool de Gouden Kraal vormen wij ‘cluster Huizen’. De scholen worden gezamenlijk 
aangestuurd door Bart van der Vlist, meerscholendirecteur. Daarnaast heeft iedere school een eigen 
locatiedirecteur. Op de Dr. Maria is dat Ryanne Zeeman-Acket. 
 
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. Het is natuurlijk nog veel 
leuker om de Dr. Maria Montessorischool in bedrijf te beleven. U kunt hiervoor direct contact met ons 
opnemen. Iedere werkdag is in ieder geval één van ons 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 
te lang met inschrijven. 
 
Tot ziens op onze school! 
 
Ryanne Zeeman-Acket en Bart van der Vlist, directie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 Succes!Spiegel* 
• de uitstroomgegevens voortgezet onderwijs 
 
*De school gebruikt de Succes!Spiegel om de kwaliteit van de school in kaart te brengen en planmatig 
te verbeteren. In de cockpit van de Succes!Spiegel 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 2019- 2020 
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 herhalen de lessencyclus van het Nationaal Mediapaspoort in de groepen 1 t/m 8. Het gaat 
om een doorlopende leerlijn waarin alle leerlingen binnen dezelfde thema’s werken. De leerlijn 
is bedoeld voor basisscholen om leerlingen mediawijs te maken. leerlingen hebben niet alleen 
mediakennis nodig, maar ook inzicht krijgen in het beroep dat media doet op hun gevoelsleven. 
Daarnaast is het nodig leerlingen te stimuleren zélf na te denken over hun motivatie en 
mogelijke strategie om slim met media om te gaan.  

●  
 
Help mij het zelf te doen 

● Volgend jaar breiden we het aantal kindgesprekken uit, waarmee we het afgelopen schooljaar 
een start hebben gemaakt. Een kindgesprek is een tweegesprek tussen leerkracht en leerling 
waarin de leerkracht de leerling actief bevraagd naar diens ondersteuningsbehoefte. Tijdens 
het gesprek worden er doelen gesteld voor de komende periode. 

● Uitbreiden lessenserie ‘leren leren’. De leerlingen in de groepen 7-8 hebben het afgelopen 
schooljaar een lessenserie aangeboden gekregen wat betreft het ‘leren leren’. Hierbij wordt 
leerlingen geleerd om actief te bedenken welke leerstrategieën zijn om een opdracht succesvol 
tot een goed einde te brengen. We werken hiermee aan een zogenaamde ‘growth mindset’. 
Deze lessenserie wordt uitgebreid naar de groepen 5/6. 

● We stappen over op de nieuwste versie van Wereld in Getallen 5 waarbij de leerstof nog 
adaptiever gemaakt is en zodoende nog passender bij wat de leerling kan. 

 
Thema Verbinding 

● De leerlijnen die eerder in groep 1 en 2 zijn ingevoerd, worden doorgetrokken naar 3 t/m 8. In 
alle groepen geldt dat de leerlijnen gekoppeld worden aan de Montessorimaterialen. Dit gebeurt 
aankomend jaar op het gebied van taal met de montessori taalkast, taal:doen! 

 
Thema Focus op samenwerken 

● Twee jaar geleden zijn we gestart met het clusteren van drie basisscholen van Talent Primair 
in een cluster. Naast de Dr. Maria Montessorischool maken ook de Kamperfoelieschool en 
Montessorischool de Gouden Kraal deel uit van het cluster. Deze drie scholen worden 
aangestuurd door een meerscholendirecteur, iedere school heeft daarnaast een eigen 
locatiedirecteur. Het doel van het cluster is om een duurzame samenwerking te veroorzaken en 
scholen van elkaars sterke kanten te laten profiteren en te laten leren van elkaar. Komend 
schooljaar wordt deze samenwerking verder versterkt door bijvoorbeeld een gezamenlijke 



 

studiedag te organiseren. Komend schooljaar zal ook de Tweede Montessorischool aan het 
cluster worden toegevoegd.  

 
Thema Intensiveren kwaliteitsbeleid 

● De leerlingenraad wordt uitgebreid naar zes bijeenkomsten per jaar. De leerlingenraad 
vergadert zes 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. 

● Er is een keuze gemaakt voor een nieuw kwaliteitssysteem dat binnen ons administratie- en 
volgsysteem Parnassys past. Middels de Succes!Spiegel zetten wij jaarlijks 
tevredenheidspeilingen uit onder de leerlingen, ouders en personeelsleden. Daarbij zetten wij 
ook vragenlijsten uit omtrent (sociale) veiligheid onder leerlingen.  

 
Thema leerkracht is begeleider 

● Aan iedere bouw wordt voor een hele dag een extra leerkracht ter ondersteuning toegevoegd. 
De leerkrachten in de bouw besluiten met elkaar hoe de inzet van de ondersteuner is. 

● Op onze school wordt een groot beroep gedaan op de intrinsieke motivatie van de leerlingen. 
Zelfstandigheid en verantwoordelijk voor het eigen leerproces zijn kernbegrippen. Afgelopen 
jaar zijn de leerlijnen voor de onderbouw uitgewerkt, zodat leerlingen in een doorgaande lijn 
aan hun eigen doelen kunnen werken. Deze leerlijnen worden ook voor de hogere leerjaren 
uitgewerkt. Dit jaar zal dit gebeuren op het gebied van taal met de Montessori-taalkast.  

 
Thema voorbereide omgeving 

● Dit schooljaar wordt het schoolgebouw aan de Van der Duyn van Maasdamlaan grondig 
gerenoveerd zodat het gebouw kan voldoen aan de zogenaamde BENG-norm (Bijna energie 
neutraal). Dit is de standaard die vanaf 2020 gaat gelden voor overheidsgebouwen. De 
gemeente Huizen en het schoolbestuur hebben hiervoor budget vrijgemaakt. Het doel is om het 
schoolgebouw te voorzien van een verbeterd klimaatsysteem en het gasloos en met ‘nul op de 
meter’ te laten functioneren. Ook komt er een uitbreiding van het aantal lokalen. 

● Het Streetwise-project en de dode-hoekles worden dit jaar weer ingezen. 
 

2 de school  
2.1 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 leerlingen 
tegemoet wordt gekomen. Vrije werkkeuze en zelfstandig werken worden gewaarborgd. Daarbij 
dragen de leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 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 
locatiedirecteur  
Ryanne Zeeman-Acket   maandag, dinsdag, donderdag 
meerscholendirecteur 
Bart van der Vlist   vrijdagmiddag en wisselende dagen  
waarnemend directeur 
Birgitta Abeling    woensdag 
 
groepsleerkrachten onderbouw 1/2 
Onderbouwgroepen 1/2 Maritza (bouwcoördinator) 
• Maritza Broekers   fulltime 
Onderbouwgroep 1/2 Alie en Roelien 
• Alie Paans    maandag t/m donderdag  
• Roelien de Wit   vrijdagochtend 
Onderbouwgroep 1/2 Annemieke 
• Annemieke Laddrak   fulltime 
Extra ondersteuning onderbouw 1/2 
• Roelien de Wit   donderdag 
 

groepsleerkrachten middenbouw 3/4 
Middenbouwgroep 3/4  Dennis (bouwcoördinator) 
• Dennis de Bont   fulltime 
Middenbouwgroep 3/4 Bas en Petra van Dooren 
• Bas Leunis    maandag t/m woensdag 
• Petra van Dooren   donderdag en vrijdagochtend 
Middenbouwgroep 3/4 Anne-Fleur en Andrea 
• Anne-Fleur Gerretsen    maandag t/m donderdag 
• Andrea van der Glas   vrijdagochtend  
Extra ondersteuning middenbouw 3/4 
• Birgitta Abeling                                      woensdag 
• Bas Leunis                donderdag 

groepsleerkrachten bovenbouw 5/6 
Bovenbouwgroep 5/6 Gréline (bouwcoördinator) 
• Gréline Lans        maandag t/m donderdag 
• Gwen van der Lee   vrijdag 
Bovenbouwgroep 5/6 Wipi en Marijke 
• Wipi Smit    dinsdag t/m vrijdag  
• Marijke de Wit    maandag   
Bovenbouwgroep 5/6 Gwen en Ingrid 
• Gwen van der Lee   maandag, dinsdag, om de woensdag 
• Ingrid Greif    om de woensdag, donderdag en vrijdag  
Extra ondersteuning bovenbouw 5/6 
• Gwen van der Lee   donderdag 
• Marijke de Wit    woensdag  
 
groepsleerkrachten bovenbouw 7/8 
Bovenbouwgroep 7/8 Winnie (bouwcoördinator) 
• Winnie Bregman   fulltime 
Bovenbouwgroep 7/8 Dea 
• Dea Margetson-Kewaldar  fulltime 
Bovenbouwgroep 7/8 Jeffrey en Caroline 
• Jeffrey de Jong   maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  
• Caroline Magchielse   woensdag  
Extra ondersteuning bovenbouw 7/8 
• Dennis de Bont   vrijdagmiddag  
• Birgitta Abeling    maandag-  en dinsdagochtend  
 



 

Interne begeleiding  
• Caroline Magchielse    maandag, dinsdag, donderdag 
Remedial teaching  
• Elze van der Werff   dinsdag, woensdag, donderdag 
Interne Plusklas  
• Luciënne Hofman   vrijdag 
   
Coördinator ICT  
• Jeffrey de Jong   om de woensdag 
 
Vakleerkracht Wetenschap en Techniek  
• Marijke van Beusekom  maandag- en woensdagochtend 
 
Vakleerkracht gymnastiek 
Groep 3 t/m 8 
• Frank Wolfs                            maandag, donderdag, vrijdagochtend 
Groep 1/2 
• Pascal Kempers   dinsdag en woensdag 
 
Kinderoefentherapeut STTC kids 
•  Ilonka van Zanten   dinsdag 
 
Secretariaat 
• Mary Dekkers    dinsdag en woensdag 
 
Conciërge  
• Bert Kos    maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend 

 
3.2 verschillende functies in het schoolteam 
Op de Dr. Maria komt u teamleden tegen in de volgende functies: 
• De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het personeels-, 
onderwijskundig-, en financieel beleid van de school en is het eerste aanspreekpunt en het gezicht 
van de school.  
• De meerscholen directeur geeft op afstand leiding aan de scholen van Talent Primair in de gemeente 
Huizen en coacht de locatiedirecteuren bij de uitvoering van het door TP vastgestelde beleid. Hij 
draagt zorg voor een optimale  uitwisseling en samenhang tussen de scholen in het cluster. 
• 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 leerling- en 
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 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 coördinator 
bespreekt 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 intern contactpersoon (ICP) heeft een eigen brievenbus waar leerlingen (anoniem) een bericht in 
kunnen gooien. Leerlingen kunnen zelf met de intern contactpersoon (ICP)  een afspraak maken als 
zij zich gepest voelen.  
• De vakleerkrachten gymnastiek verzorgen gymlessen voor de groepen 1 t/m 8. 
• De vakleerkracht techniek werkt met groepen leerlingen in de techniekwerkplaats. 
• 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, zij worden begeleid door de schoolopleider van de Dr. Maria. 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 werkzaamheden worden 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. 
 
Ziekte personeel. 
Ons uitgangspunt is, dat wij zoveel mogelijk willen voorkomen dat wij kinderen verdelen of naar huis 
moeten sturen. Indien we geen vervanging kunnen vinden dan gebeurt het volgende: 
● de groep zelf wordt opgesplitst. 
● indien aanwezig, worden de leerkrachten die belast zijn met ondersteunende taken, ingezet voor 

de vervanging van de zieke leerkracht. Zij krijgen daarna de gelegenheid om deze werkzaamheden 
op een ander tijdstip in te halen. 

● de leerlingen van een groep worden in kleine groepjes verdeeld over de overgebleven groepen. 
 
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 leerlingen 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 leerlingen te 
prikkelen. Dit materiaal is door kleur en vormgeving aantrekkelijk en sluit aan bij de verschillende 
ontwikkelingsniveaus. De leerlingen 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 leerlingen zelf controleren of ze een werkje goed doen. Naast Montessorimaterialen 
zijn ook andere materialen aanwezig. Hierdoor krijgen de leerlingen de kans om een bredere reeks 
van talenten en Meervoudige Intelligenties (MI) te ontwikkelen. De leerlingen werken zoveel mogelijk 
op hun eigen niveau, in hun eigen tempo en leren hun werk te organiseren. leerlingen van 
verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de groep. Zo kunnen zij van elkaar leren en elkaar helpen. 
De leerkracht loopt rond en coacht leerlingen waar dat nodig is. De leerkracht geeft 'lesjes' aan een 
kind of aan een groepje en beantwoordt vragen, zodat leerlingen 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 leerlingen krijgen binnen 
vastgestelde kaders zoveel mogelijk de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te 
doen en te ervaren. Dit wil dus niet zeggen dat leerlingen 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. 
De manier 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 schept 
voorwaarden 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 leerlingen mee bezig 
zijn. Door deze “voorbereide omgeving” wordt het kind geprikkeld om te leren. 
 
4.5 vrijheid in gebondenheid 
De leerlingen krijgen zoveel mogelijk de vrijheid om zelf hun werk te kiezen en in te delen. De 
leerkracht registreert nauwkeurig hoe een kind zich ontwikkelt en zorgt ervoor dat alle leerstof 
aan bod komt. leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 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 instroomgroep die jaarlijks in februari gaat draaien vormt hierop een uitzondering. In deze groep 
worden alleen leerlingen geplaatst die van januari tot 1 juni vier jaar worden. Na één juni worden geen 
leerlingen meer toegelaten in het betreffende schooljaar. De school heeft dertien groepen: drie 
onderbouw-, drie middenbouw- , zes bovenbouwgroepen en na de kerstvakantie een instroomgroep. 
Het bestuur van Talent Primair hanteert een groepsgrootte van gemiddeld 28 leerlingen per klas. Voor 
de  onderbouwgroepen is het lastig om een gemiddeld cijfer aan te geven, omdat er gedurende 
het schooljaar leerlingen instromen die vier jaar worden.  Er wordt altijd gewerkt in heterogene 
groepen. leerlingen van verschillende leeftijden zitten samen in een lokaal. Zowel het verschil in 
ontwikkelingsniveau als het verschil in belangstelling speelt een rol. leerlingen 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 leerlingen voorgeleefd, waardoor de jongste 
leerlingen ze overnemen. Elk kind is een keer de jongste en de oudste in een bouw. Oudere leerlingen 
‘coachen’, helpen en ondersteunen de jongere leerlingen, zodat deze zich snel thuis voelen in de 
groep. Op deze manier leren leerlingen 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 leerlingen 
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 alti jd 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 intern contactpersoon 
(ICP) waar leerlingen zelf een afspraak mee kunnen maken als zij zich gepest voelen. De intern 
contactpersoon (ICP) 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 leerlingen bewust te maken van hun gedrag en hun rol in de groep. De leerlingen 
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. leerlingen 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 leerlingen spelen en werken. Met behulp van het 
zintuiglijk materiaal merken de leerlingen verschillen en overeenkomsten op en leren ze vervolgens 
de begrippen en de daarbij behorende namen. Alle leergebieden en doelen die voor de 
onderbouwgroepen gelden zijn verzameld in zogenaamde leerlijnen. Wanneer een leerling een doel 
heeft behaald, dan tekent de leerkracht dit doel af in ons digitale volgsysteem. De leerlijnen zijn 
gekopieerd in het verslag dat de leerlingen twee keer per jaar krijgen, zodat de ouders kunnen volgen 
welke doelen zijn behaald en aan welke doelen wij in de komende periode gaan werken. 
 
Taal en lezen 
Bijna alle leerlingen 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 één 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 leerlingen 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’.  
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Buurtsportcoaches  
De gemeente Huizen stelt een royale subsidie ter beschikking aan de Huizer scholen binnen een 
project waarin de gemeente werkt 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”. Vanuit dit project bekostigen we een extra 
gymleerkracht voor de gymnastieklessen in de groepen 1 en 2.  
 
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 leerlingen 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 leerlingen krijgen elke week 
bewegingsonderwijs van Pascal Kempers, vakleerkracht bewegingsonderwijs 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 markeert de leerkrachten dit doel 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 de leerling de komende periode aan moet werken. Om sommige doelen te behalen 
nodigt de leerkracht een groepje leerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte uit. 
 
Wetenschap en techniek 
Op de school is met ondersteuning van een subsidie vanuit de overheid en een jaarlijkse bijdrage 
vanuit de ouderbijdrage een wetenschap- en 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 wetenschap en techniek. Hiervoor gebruiken we naast werkjes uit 
'de Techniektorens' ook een aantal leskisten met materiaal. De school is vier jaar lang onderdeel van 
een voorhoede traject op dit gebied geweest en werd gemonitord door een landelijke werkgroep. De 
leerlingen in de groepen 1 t/m 4 krijgen wetenschap- en techniek-les van de techniek leerkracht die 
wekelijks twee dagdelen op de vide in de werkplaats aanwezig is. 
 
Instroomgroep 
In verband met het beperken van de groepsgrootte van de onderbouwgroepen 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. Vanaf 1 juni worden geen nieuwe leerlingen meer toegelaten. 
 
5.2 groep 3 en 4 
Lezen 
Als leerlingen in groep 3 komen kennen de meeste leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 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.  
 
Taal 
Naast het bovengenoemde technisch lezen, zijn er nog andere taalvaardigheden die ontwikkeld 
worden. Daarbij wordt gewerkt met verschillende methodes: 
• De methode ‘Spelling langs de lijn’ voor spelling. 
• De methode Nieuwsbegrip XL voor het begrijpend lezen vanaf groep 4. 
• De Montessoritaalkast voor grammatica, woordbenoemen en zinsontleden. 
• 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 leerlingen 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. De instructie van de leerkracht is meestal individueel. Elke 
week wordt bovendien een groepsaanbieding verzorgd, waarbij de leerlingen van elkaars oplossingen 
leren en uiteraard samenwerken. De verwerking is bij alle methodes individueel. Naast de methode 
‘Spelling langs de lijn’ 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.  
 
Rekenen 
De rekenvaardigheid wordt ontwikkeld door het combineren van Montessori- rekenmaterialen 
met de nieuwste versie van de methode Wereld In Getallen. Deze methode is door ons gekozen, 
omdat deze het beste uit verschillende vergelijkingssites van het Cito en de overheid naar voren komt. 
Deze methode heeft een belangrijk adaptief digitaal gedeelte en 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 school staat midden in de maatschappij en heeft een rol om aandacht te geven aan burgerschap 
en belangrijke elementen uit de Nederlandse cultuur. Dit wordt ook wel democratisch burgerschap of 
sociale cohesie genoemd. In de vernieuwde kerndoelen wordt het domein “Oriëntatie op jezelf en de 
wereld” opgenomen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met 
elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Onze 
school is een oefenplaats voor burgerschap en zorgt voor het volgende aanbod: 

● Het bevorderen van sociale competenties. 
● De school is open naar de samenleving en naar de diversiteit in de samenleving. 



 

● De basiswaarden van de rechtsstaat worden bevorderd. 
● De leerkrachten laten zien wat goed burgerschap is en bouwen algemene democratische 

principes en oefenmomenten in het leerstofaanbod in.  
De leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 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 van de Trappenberg. 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”. Onze school maakt gebruik onze sportcoach Pascal. Hij geeft gymnastiek in de groepen 1 en 
2. Verder kiezen we elk jaar per bouw een sport of activiteit waarvan de leerlingen een aantal lessen 
aangeboden krijgen, deze lessen worden gegeven door een externe expert of door onze eigen 
sportcoach of gymleerkracht. De afgelopen jaren waren dat judo en kickboksen. Uit onderzoek is 
gebleken, dat leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen. 
 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 leerlingen 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 Internet pro- 
tocol.  
Daarnaast geven we jaarlijks de lessen van het Nationaal Media Paspoort in de groepen 1 t/m 8. Het 
Nationaal Media Paspoort is een doorlopende leerlijn voor basisscholen om leerlingen mediawijs te 
maken. De groepen 1 t/m 8 doorlopen schoolbreed dezelfde thema’s. Het is van belang dat leerlingen 
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 leerlingen te stimuleren 
zélf na te denken over hun motivatie en mogelijke strategie om slim met media om te gaan. Dat maakt 
leerlingen 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 school is met ondersteuning van een subsidie vanuit de overheid en een 
jaarlijkse bijdrage vanuit de ouderbijdrage een wetenschap- en techniekwerkplaats 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 wetenschap en techniek. Hiervoor gebruiken 
we naast werkjes uit 'de Techniektorens' ook een aantal leskisten met materiaal. De school is vier jaar 
lang onderdeel van een voorhoede traject op dit gebied geweest en werd gemonitord door een 
landelijke werkgroep. De leerlingen in de groepen 1 t/m 4 krijgen wetenschap- en techniek-les 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 leerlingen 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 leerlingen een goede schrijfhouding behouden en een eigen handschrift ontwikkelen. Door 
leerkrachten en leerlingen is een onderzoek gedaan naar een goede, stevige fineliner, die vanaf groep 
5 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. Alle leerlingen krijgen de eerste 
fineliner van de school. Mocht de fineliner kwijtraken of stukgaan, dan kunt u bij de conciërge een 
nieuwe fineliner aanschaffen.  
 
Taal 
Bij het taalonderwijs gebruiken de leerlingen: 
• De methode ‘Spelling langs de lijn’ voor spelling. 
• De methode Nieuwsbegrip XL voor het begrijpend lezen. 
• De Montessori taalkast voor grammatica, woordenschat, woordbenoemen en zinsontleden. 
• De methode ‘Take it easy’ voor Engels. 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 leerlingen 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. 
 
De instructie van de leerkracht is zoveel mogelijk individueel. Toch worden er ook meerdere 
groepslessen en groepsinstructies gedurende de week gepland, zodat de leerlingen van- en met 
elkaar kunnen leren. De verwerking is bij alle methodes individueel. Naast het werken met de 
bovengenoemde methodes wordt de taalvaardigheid geoefend bij het maken van werkstukken, 
waarvan de leerlingen het onderwerp zelf kiezen. Bij het schrijven van een werkstuk moet de leerling 
hetgeen het heeft geleerd op taalgebied op de juiste wijze toepassen.  
 
Rekenen 
zie paragraaf 3.2 onder het kopje rekenen. Er worden in de bovenbouw in vergelijking tot 
de middenbouw minder Montessori- materialen gebruikt, omdat Montessori bewust minder 
rekenmaterialen voor de bovenbouw heeft ontworpen. Leerlingen moeten immers steeds meer de 
omslag van concreet- naar abstract niveau maken. Er zijn meerdere keren per week groepsinstructies 
over de in de methode opgenomen projecttaken. 
 
Wereldoriënterende vakken 
De school staat midden in de maatschappij en heeft een rol om aandacht te geven aan burgerschap 
en belangrijke elementen uit de Nederlandse cultuur. Dit wordt ook wel democratisch burgerschap of 
sociale cohesie genoemd. In de vernieuwde kerndoelen wordt het domein “Oriëntatie op jezelf en de 
wereld” opgenomen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met 
elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Onze 
school is een oefenplaats voor burgerschap en zorgt voor het volgende aanbod: 

● Het bevorderen van sociale competenties. 
● De school is open naar de samenleving en naar de diversiteit in de samenleving. 
● De basiswaarden van de rechtsstaat worden bevorderd. 
● De leerkrachten laten zien wat goed burgerschap is en bouwen algemene democratische 

principes en oefenmomenten in het leerstofaanbod in.  
In de bovenbouw werken de leerlingen 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 
schilder- en tekenlessen voor de bovenbouwgroepen op dinsdag. Deze lessen worden verzorgd door 
een gepensioneerd personeelslid van de Dr. Maria. 
 
Lichamelijke opvoeding 
De leerlingen 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 gymzaal van de Trappenberg. Ook voor 
de leerlingen 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”. Onze school maakt gebruik van  onze sportcoach Pascal, hij geeft gymnastiek in de groepen 
1 en 2.  Verder kiezen we elk jaar per bouw een sport of activiteit waarvan de leerlingen een aantal 
lessen aangeboden krijgen, deze lessen worden gegeven door een externe expert of door onze eigen 
sportcoach of gymleerkracht. De afgelopen jaren waren dat judo en kickboksen. Uit onderzoek is 
gebleken, dat leerlingen 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 leerlingen 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 school is met behulp van een subsidie vanuit de overheid en een jaarlijkse bijdrage vanuit de 
ouderbijdrage een wetenschap- en 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 wetenschap en techniek. Hiervoor gebruiken we werkjes uit 'de 
Techniektorens' en leskisten met materiaal rondom een specifiek thema. 
 
6 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. 
• Iedere zes weken organiseren we de zogenaamde ‘Open Deurshow’ waar steeds wisselende 

groepen een optreden verzorgen voor de andere groepen op school. 
• 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 afscheids-musical of -film 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 leerlingen gaan daarom 
verplicht mee op schoolkamp. 
 
 
 
 
 



 

Pedagogisch doel van het schoolkamp 
De schoolkampen vormen niet alleen voor de leerlingen, 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 leerlingen) belangrijk dat er een duidelijke (visuele) 
afscheiding is aangebracht rondom de kamphuizen waardoor we goed overzicht kunnen houden 
op alle leerlingen. 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 leerlingen 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. 
 
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: ‘Indianen’ en ‘Piraten’.  
 
7 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 helaas noodzakelijk dat 
u uw kind zo snel mogelijk na de geboorte opgeeft 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 één 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 leerlingen, 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 leerlingen 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. Alle schoolresultaten 
van het kind worden bijgehouden in een persoonlijk dossier. Aan dit dossier worden tevens alle 
verslagen van bijvoorbeeld logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut en orthopedagogen toegevoegd. 
Dit dossier is toegankelijk voor leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders. De ouders 
hebben het recht tot inzage in het leerling-dossier onder toezicht van een afgevaardigde van school. 



 

Hiervoor kan de ouder een verzoek indienen bij de directie. Het is ouders niet toegestaan om 
gegevens uit de dossiers te halen of te wijzigen.  
Het leerlingdossier wordt na uitstroom van de leerling nog 5 jaar in ons archief bewaard. 
Wanneer het kind uitstroomt naar bijvoorbeeld een andere basisschool, een school voor speciaal 
basisonderwijs of het voortgezet onderwijs verstrekken wij deze scholen informatie uit het leerling-
dossier over de ontwikkeling in de voorgaande jaren. Wij maken hiervan een onderwijskundig rapport. 
Tevens verstrekken wij gegevens aan de ´Permanente Commissie Leerlingenzorg’ (PCL) in de 
toelatingsprocedure naar een school voor speciaal basisonderwijs of leerwegondersteunend 
onderwijs. Deze rapportage wordt ter ondertekening en goedkeuring aan de ouders voorgelegd 
alvorens het verstuurd wordt.  
 
7.4 zorg op maat 
We gaan uit van de verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen. 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.  
 
Gebruik van medicijnen op school 
Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school de vraag stellen of een van de leerkrachten 
hun kind op school, op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens een andere activiteit medicatie 
willen toedienen. Door het toedienen van medicijnen begeven leraren zich op een terrein waarvoor zij 
niet gekwalificeerd zijn. Om deze reden zal de school in principe geen medische handelingen 
verrichten. Er wordt slechts noodzakelijke medische hulp verleend bij: 

● eerste hulp bij ongevallen (EHBO), 
● effectief levensreddende handelingen bij kinderen, zoals een heftige allergische reactie of een 

epileptisch insult, 
● begeleiding van een kind naar huisarts of ziekenhuis voor spoedeisende hulp indien ouders 

(nog) niet aanwezig zijn, 
● signaleren van verschijnselen en vervolgens contact opnemen, 
● onder voorwaarden: toedienen van medicijnen, uitsluitend oraal. 
 
Een leerkracht mag alleen medicijnen toedienen  
● indien zij/hij de mogelijkheid, de ervaring en de kennis hiervoor heeft,  
● indien deze de verantwoordelijkheid hiervoor kan en wil dragen, 
● indien er door ouders/verzorgers of een medische instelling een medicijn instructie gegeven is  
● indien zij/hij door de ouders gevrijwaard wordt voor eventuele ongewenste gevolgen, door 

ondertekening van de ‘Verklaring medicijnverstrekking’. Deze op school verkrijgbare verklaring 
beschrijft en regelt de medicijnverstrekking onder de verantwoordelijkheid van de ouders.  
De leerkracht neemt de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele 
verpakking zitten, uitgeschreven zijn op naam van het kind en zij/hij op de hoogte is van 
eventuele bijwerkingen. Op een aftekenlijst wordt per keer genoteerd dat het medicijn aan het 
betreffende kind is gegeven. 

 
 



 

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: 

● Eén 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 leerlingen 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 is meerscholen directeur van drie scholen in Huizen, hierdoor is er veel 
uitwisseling tussen de scholen onderling. 

● 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 gesignaleerd en zo nodig behandeld in de RT onder schooltijd. Als een leerling in 
aanmerking komt voor vergoede begeleiding op kosten van de gemeente of het 
samenwerkingsverband Unita dan geven zij een lijst af van samenwerkingspartners die de 
vergoede begeleiding uit kunnen voeren. Als ouder heeft u zelf de keuze met welke partij van 
die lijst u wilt samenwerken. Ernstig dyslectische leerlingen mogen werken met een eigen 
laptop.  

 
Toelatingsprocedure 
De scholen van Talent Primair staan in principe open voor elk kind waarvan de ouders/verzorgers de 
grondslag van de school respecteren en inschrijving wensen. Inschrijving van 4-jarigen of tussentijds 



 

in te stromen kinderen vindt in de regel plaats nadat de ouders door de schoolleiding geïnformeerd 
zijn over het karakter van de school. 

 
Bij de kennismaking wordt in ieder geval aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen: 

● de identiteit van de school die ouders dienen te respecteren en de wijze waarop hieraan vorm 
wordt gegeven; 

● de missie en visie van de school; van de ouders wordt gevraagd de uitgangspunten en de 
doelstellingen van de school tenminste te respecteren; 

● de wijze waarop het onderwijs georganiseerd is, zoals beschreven in de schoolgids, die de 
ouders/verzorgers ontvangen hebben. 

 
De formele inschrijving vindt plaats op vierjarige leeftijd of bij tussentijdse instroom, op de eerste 
schooldag van het kind. De directie draagt er zorg voor dat voldaan wordt aan de wettelijke 
voorschriften: 

● inschrijfformulieren; 
● melding van de inschrijving aan de leerplichtambtenaar; 
● melding van de inschrijving bij BRON voor de bekostiging van het onderwijs van dit kind; 
● indien van toepassing, de melding van de inschrijving aan de school van herkomst; 
● indien van toepassing, de ontvangst van een onderwijskundig rapport. 
 

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende gevallen: 
● als de ouders de identiteit en de vormgeving ervan niet respecteren; 
● als de ouders aangeven dat de kinderen niet mee mogen doen met de activiteiten die 

gerelateerd zijn aan de identiteit van de school; 
● indien er, onder andere op grond van het onderwijskundig rapport, het intakegesprek of het 

advies van de peuterspeelzaal gegronde redenen zijn om te verwachten dat het kind het 
onderwijs op school niet kan volgen en/of meer zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de 
school redelijkerwijs kan bieden; 

● indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep is 
afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding van kwaliteit in 
de zorg in het geding komt. Op onze school hanteren we in de regel maximaal 28 kinderen per 
groep. 

 
Door Talent Primair wordt ten aanzien van het toelatingsbeleid als algemene regel gehanteerd dat 
broertjes of zusjes van een zittend kind in principe ook aangenomen worden, indien aangemeld. Dit 
uitgezonderd de situatie dat er een wacht/reservelijst voor de betreffende groep is of dat het kind 
op andere gronden geweigerd dient te worden. Indien gewenst, kunt u de complete tekst van het 
toelatingsbeleid opvragen bij de directie. 

 
Op onze school zijn binnen het toelatingsbeleid alle kinderen welkom, ook de kinderen met een 
handicap. Er zijn handicaps op verschillende gebieden of combinaties van gebieden: 
● visueel 
● auditief en communicatie 
● verstandelijk en lichamelijk 
● gedrag en kinderpsychiatrie 
Deze genoemde gebieden zijn van belang bij aanvraag voor extra ondersteuning of een eventuele 
verwijzing naar het speciaal onderwijs. 
 
Ouders die een kind met een handicap willen aanmelden, kunnen hiervoor contact zoeken met de 
directie. De volgende procedure wordt gehanteerd: 
1. de ouders hebben een gesprek met de directeur en de interne begeleider en melden het kind 

aan. 
2. de school vraagt gegevens op over het betreffende kind. 
3. de school bestudeert de gegevens over het betreffende kind en wint desgewenst advies in. De 

school observeert mogelijk het kind in verschillende situaties. 
4. de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school met betrekking tot toelating worden in 

kaart gebracht. 
5. de school neemt een beslissing. 
6. de school brengt de ouders (mondeling en schriftelijk) op de hoogte van de beslissing. Er wordt 

een keuze gemaakt uit: plaatsing, voorlopige plaatsing of afwijzing. 



 

De totale procedure bedraagt maximaal 3 maanden. 
 
Bij de aanmelding wordt o.a. gekeken of verwacht mag worden dat: 
● het team het betreffende kind kan begeleiden zonder dat het betreffende kind of de andere 

kinderen daardoor tekort komen; 
● het betreffende kind, de andere kinderen en het team zich veilig (blijven) voelen; 
● het onderwijsleerproces van het betreffende kind of van de andere kinderen niet belemmerd zal 

worden. 
Plaatsing van kinderen met extra zorg en aandacht hangt af van de mogelijkheden die er op de 
school zijn. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die de mogelijkheden kunnen doen 
veranderen.  

 
Wanneer tot plaatsing wordt besloten, moet duidelijk zijn dat: 
● de extra formatie, die voor het betreffende kind wordt ontvangen, zodanig ingezet wordt dat de 

leerkracht waarbij het betreffende kind wordt geplaatst, tijd beschikbaar krijgt voor zaken als 
begeleiding, bijscholing en contacten met ouders en andere instanties; 

● de ouders en de leerkracht elkaar van goede informatie voorzien; 
● de ouders gevraagd zal worden om bij te springen indien nodig; 
● er afspraken moeten worden gemaakt over de begeleiding van het betreffende kind in de vorm 

van een handelingsplan. 
● er regelmatig bekeken zal worden of er voor het betreffende kind nog voldoende 

ontwikkelmogelijkheden op de school aanwezig zijn en handhaving binnen de groep passend 
blijft. Is dit niet meer of onvoldoende het geval, zal verwijzing naar een school voor Speciaal 
Onderwijs overwogen worden. 

 
N.B. Bij elke aanmelding wordt nagegaan of uw kind mogelijk specifieke zorg vraagt bij het volgen 
van onderwijs. Dit is van wezenlijk belang, omdat u immers verwacht dat de school deze zorg kan 
bieden en omdat de school gelegenheid moet hebben om vast te stellen of de gewenste zorg 
daadwerkelijk geboden kan worden. Veel kinderen worden op vroege leeftijd aangemeld. Mocht in 
de periode na aanmelding pas duidelijk worden dat uw kind specifieke zorg nodig heeft, dan 
vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden, zodat in goed overleg onderzocht kan worden 
welke (on) mogelijkheden er zijn om uw kind op onze school onderwijs te laten volgen. 

 
7.6 zorg voor begaafde leerlingen 
Ook voor leerlingen 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 leerlingen 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. 
 
 
 
 
 
 



 

8 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 NIO toets begin groep 8 en de ROUTE 8 toets eind groep 8. 
Hieronder lichten we de toetsen nader toe: 
 
8.2 de NIO-test en de verplichte Eindtoets 
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. 
 
8.3 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 2019 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. 
 
9 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 2015/ 2019 
Afgelopen schooljaar stroomden 43 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. In het schema hieronder 
ziet u naar welke scholen en naar welk schooltype de achtste groepers de afgelopen vier jaar 
uitstroomden:   aantal leerlingen 
schooltype    2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
VMBO-B/K     00  02  04  04 
TL      03  08  11  10 
TL/HAVO     09  06  00  01 
HAVO      11  02  07  10 
HAVO/VWO     10  11  02  03 
VWO/Gymnasium    14  16  15  15 
 
De leerlingen uit groep 8 over verschillende scholen, over het afgelopen jaar, is als volgt: 
school     plaats   aantal leerlingen 
Huizermaat/ Talentklas  Huizen  19    
Erfgooiers College  Huizen  07 
Goois Lyceum   Bussum 04 
College de Brink  Laren  04 
Laar en Berg    Laren  04 
De Fontein   Bussum 03 
Willem de Zwijger College Bussum 01 
Wellant College    Naarden 01 
 
 
10 het contact met ouders 
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 leerlingen 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 leerlingen 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. 
 
Social Schools 
Social School is ons digitale communicatieplatform van waaruit we contact onderhouden met de 
ouders over de planning van activiteiten, absentie etc. Alle ouders ontvangen bij plaatsing van hun 
kind een inlogcode. In Social Schools communiceren verschillende geledingen van de school met u. 



 

Zo stuurt de directie wekelijks weekbrief de WWW met daarin allerhande organisatorische en 
onderwijsinhoudelijke schoolaangelegenheden en de bouwcoördinatoren sturen een bouwbericht met 
wetenswaardigheden voor de specifieke groep waarin uw kind zit. Daarnaast maken ook de 
Activiteiten Commissie, de Medezeggenschapsraad en de verkeerscommissie gebruik van dit 
platform. Het voordeel is dat u alleen berichten via dit kanaal ontvangt en u ze desgewenst op 1 
tijdstip kunt laten binnenkomen. Naast de gebruikelijke weekbrief, is ook de schoolkalender hier 
inzichtelijk. De communicatie over ziekmeldingen, verlofaanvragen, vervanging in de groepen en 
(bijzondere) activiteiten worden via Social Schools gecommuniceerd. Het platform is alleen 
toegankelijk voor leden van de school, dus ouders, leerlingen en schoolpersoneel en niet voor derden 
in te zien. Social Schools kunt u openen op een tablet, computer of in de Mobiele app ‘Social 
Schools.’  
 
Weekbrief 
Om ouders zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de onderwijsinhoud van de school, 
wordt iedere vrijdag de digitale weekbrief ‘Week WetensWaardigheden’(WWW) met de ouders 
gedeeld via Social Schools. 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 onze schoolkrant ‘De Paperclip’. De redactie 
van de Paperclip bestaat uit leerlingen, 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 drie afgevaardigden van het personeel en drie 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 Basisonderwijs Gooi- en 
Vechtstreek 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. 
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 leerlingen 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 leerlingen 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, dinsdag 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: 
 

● Marjon ten Heggeler  
● Harry Kelderman 

 
Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED- groep. 
Ze zijn bereikbaar via: 
 
E evp@cedgroep.nl 
T 010 4071599 
W www.cedgroep.nl 
P 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 030 2809590 
E info.onderwijsgeschillen.nl 
W www.onderwijsgeschillen.nl 
P 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 leerlingen 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 150 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 leerlingen van de school. De MR verleent uiteindelijk haar toestemming aan deze 
begroting. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. 
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Extra middelen voor het bekostigen van middelen en voorzieningen die niet uit de reguliere ri jks- en 
gemeentelijke vergoedingen betaald kunnen worden zijn uiteraard van harte welkom. Sponsoring kan 
gebeuren door adverteren op onze website, vrijwillige giften en sponsoring van activiteiten (materieel 
en financieel). Aan deze sponsoring zijn de volgende voorwaarden verbonden: 

● geen strijdigheid met onze opvoeding- en onderwijsdoelen 
● geen strijdigheid met de onafhankelijkheid van de school 
● uitvoering ligt in handen van de directie. 

Daarnaast is onze school gebonden aan een landelijke overeenkomst over sponsoring . Het doel 
hiervan is dat scholen op een verantwoorde wijze met sponsoring omgaan. Elke aanvraag van 
sponsoring dient in onze medezeggenschapsraad aan de orde te komen. De oudergeleding van onze 
MR moet instemmen met sponsoring als daaruit voor onze school verplichtingen voortvloeien 
waarmee leerlingen en ouders worden geconfronteerd. Talent Primair is door de belastingdienst 
erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor sponsoring of schenking kunt u 
contact opnemen met de schoolleiding. 
 
Meldcode huiselijk geweld en Verwijsindex  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
Vanaf januari 1 januari 2019 zijn onderwijsprofessionals verplicht om te werken volgens de meldcode 
huiselijk geweld. In het kort ziet dit plan er als volgt uit:  

 
1. in kaart brengen van signalen  
2. overleggen met deskundigen  
3. gesprek met de ouders  
4. inschatting maken van risico’s  
5. beslissing nemen over melden of hulp organiseren 
 

Dit stappenplan helpt scholen om op een goede manier om te gaan met deze problematiek. De 
minister wil met het verplicht stellen van de meldcode bereiken dat eerder hulp geboden wordt aan 
kinderen die slachtoffer zijn (of dreigen te worden) van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  
 
Verwijsindex 
Talent Primair  is vanaf januari 2011 aangesloten bij de Verwijsindex Risico’s Jeugdigen (VIR). Het 
doel van de Verwijsindex is het samenbrengen van signalen waardoor een effectievere hulpverlening 
opgestart kan worden. Voor meer informatie over dit systeem kunt u in het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in uw gemeente een folder ophalen of downloaden van de website van dit centrum.  
 
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 leerlingen 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 via Social Schools. 
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. 
 
Leerplichtwet  
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. De 
overheid heeft de regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen aangescherpt. Het is dan ook van 
het grootste belang dat u dit hoofdstuk goed naleest. De directie van de school is gehouden de 
verzuimregeling naar de letter toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld bij de ambtenaar 
leerplichtzaken van de regio.  
 
Maximale straffen: 
• ouders kunnen maximaal een maand gevangenisstraf krijgen of een geldboete van maximaal EUR 
3.350,-. Daarnaast kan de rechter als voorwaarde stellen dat de ouders mee moeten werken aan 
'gedragsinterventie'; 
• kinderen (van 12 jaar en ouder) kunnen een taakstraf krijgen, of een geldboete van maximaal EUR 
3.350,-. De taakstraf kan bestaan uit een werkstraf of een leerstraf.  
 
Overtreding van de leerplichtwet kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een 
maand en/of een geldboete van maximaal € 3.350. Dit geldt voor de ouders/verzorgers die de wet 
overtreden, maar ook voor de directeur, die de wet- en regelgeving niet hanteert. Informatie over de 
leerplicht in de regio is te vinden op www.leerplicht.net 

 
De volgende vrijstellingen zijn mogelijk: 
• In geval van ziekte (artikel 12) 
Een beroep op vrijstelling wegens ziekte van de jongere kan slechts worden gedaan, indien daarvan 
binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven, zo mogelijk 
met opgave van de aard van de ziekte. 
Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen moet u de school zo spoedig mogelijk op de 
hoogte stellen. Dat kan telefonisch of met een briefje. Dit geldt ook voor een bezoek van uw zoon of 
dochter aan huisarts, tandarts, specialist. In het laatste geval vragen wij u dringend om die bezoeken 
zoveel mogelijk te plannen buiten de lesuren. 
• Wegens verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging (artikel 13) 
Een beroep op vrijstelling wegens vervulling van plichten voortvloeiend uit godsdienst of 
levensovertuiging kan slechts worden gedaan indien daarvan uiterlijk twee dagen vóór de verhindering 
aan het hoofd kennis is gegeven. U dient dit met een leerplicht formulier tijdig aan te vragen. Dit 
formulier is verkrijgbaar bij de leerkracht/directie*. 
• Vanwege vakantie van de ouders of verzorgers (artikel 13a) 
Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen van ouders of verzorgers met een beroep dat het 
onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan.  
De werkgever moet dit aantonen met een werkgeversverklaring waaruit blijkt dat de specifieke aard 
van het beroep van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie slechts buiten de schoolvakantie 
kan worden opgenomen. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken dat vakantie, door de aard van het 
beroep, in de gevraagde periode noodzakelijk is en dat er in dit schooljaar geen andere periode van 
10 aaneengesloten werkdagen vakantie voor het gehele gezin beschikbaar was *. 
• Wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14) 
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50, en 60-jarig 
huwelijks- of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter beoordeling aan de directeur *. 
 
*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met behulp van het speciale formulier, dat u bij de 
leerkracht(en) van uw kind(eren) of de directie van de school kunt halen of te downloaden van de 
website van de school. De aanvraag moet tijdig worden ingediend. U kunt het formulier inleveren bij 
de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de directeur of u toestemming wordt gegeven voor het 
gewenste verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim moet de directeur dit direct aan de leerplichtambtenaar 
van de gemeente melden. Op school is een informatiefolder over de leerplichtwet aanwezig. 
 
Schorsing en verwijdering van school 
Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/of van school te verwijderen. Schorsing is aan 
de orde wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er 
tijd nodig is voor het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van een leerling kan bijvoorbeeld 
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zijn het herhaald negeren van een schoolregel, diefstal of mishandeling of wanneer de veiligheid van 
anderen in het gedrang komt. Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de 
school concludeert dat de relatie tussen de school, de leerling en/of de ouders onherstelbaar 
verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijdering zal met de uiterste zorgvuldigheid en in 
ruggespraak met het bevoegd gezag genomen worden 

 
Bij het herhaald negeren van schoolregels en ander wangedrag worden ouders uitgenodigd voor een 
gesprek. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Indien geen verbetering optreedt, stuurt de 
school een schriftelijke waarschuwing naar de ouders/verzorgers van de leerling met de mededeling 
dat er bij geen verandering wordt geschorst. Voor het schorsen van leerlingen hanteert de school de 
volgende richtlijnen: 

 
• schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en de 
groepsleerkrachten; 
• de school deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit staat vermeld: 
de redenen tot schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en eventuele andere genomen 
maatregelen; 
• de school kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, nooit voor onbepaalde tijd; 
• de school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen dat 
deze een achterstand oploopt; 
• de school stelt de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing en de redenen 
daarvoor. 

 
In het leerling dossier is terug te vinden welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan 
gedaan heeft en de correspondentie met de ouders. 
 
Verwijderen van een leerling is een ordemaatregel, die de school slechts in het uiterste geval met de 
uiterste voorzichtigheid zal nemen. Indien er sprake is van ernstig wangedrag en een onherstelbare 
relatie tussen leerling en/of ouders en school is ontstaan, kan de school overgaan tot verwijdering van 
een leerling. Hierbij wordt de wettelijk vastgelegde procedure gevolgd. Deze is terug te vinden in het 
beleid van de stichting. Indien de ouders zich niet kunnen vinden in het besluit van de school, kunnen 
zij gebruik maken van de klachtenregeling. 
 
11 Het bestuursmodel  
bestuursinformatie Stichting Talent Primair 
Het bevoegd gezag van onze school is Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam 
van de stichting is: 'Talent Primair'. 

De Stichting is het bevoegd gezag van de onderstaande basisscholen, heeft ongeveer 450  
personeelsleden, die openbaar en bijzonder onderwijs geven aan ruim 4900 leerlingen: 

 
OBS Bijvanck    Blaricum 
OBS Blaricum    Blaricum 
OBS Koningin Emma   Bussum 
OBS de Zuidwend   Eemnes 
Jenaplanschool Sterrenwachter  Hilversumse Meent 
Mont. de Gouden Kraal   Huizen 
OBS Kamperfoelie   Huizen 
Dr. Maria Montessorischool  Huizen 
Tweede Montessorischool  Huizen 
OBS Curtevenne   Kortenhoef 
Montessorischool Laren   Laren 
OBS de Ploeg    Laren 
OBS Graaf Floris   Loenen aan de Vecht 
 
 
 
 
 
 



 

SWS de Catamaran   Loosdrecht 
OBS de Linde    Loosdrecht 
Jenaplanschool Sterrenwachter  Loosdrecht 
OBS Vinkenbaan   Muiderberg 
OBS PCHooft    Muiden 
OBS Comenius    Naarden 
OBS Godelinde    Naarden 
OBS Meester Kremer   Nederhorst den Berg 
OBS Tweemaster   Nigtevecht 
Daltonschool de Hobbedob  Weesp 
OBS Triangel    Weesp 

 
Het College van Bestuur van Talent Primair bestaat uit twee personen, de heer R. Hoogendoorn is 
voorzitter en mevrouw F.H. Hooglandt is lid van het CvB.  
 
Informatie over de stichting kunt u vinden op www.talentprimair.nl  
Adres bestuursbureau van de stichting: Amersfoortsestraatweg 180C, 1272 RR  Huizen 
Telefoonnummer: 035-5257578 
Het centrale mailadres is: info@talentprimair.nl 
 

Logo Talent Primair 
Met het bestuur is afgesproken dat op de kaft van de schoolgids(schoolplan) en op de site van onze 
school het endorsement van Talent  Primair en de school wordt afgebeeld. 
 
Koers Talent Primair 
Talent Primair staat voor: met plezier en onderzoekend reflecteren op en bouwen aan het onderwijs. 
Alles is erop gericht om modern alsook gedegen onderwijs aan onze kinderen te bieden. We maken 
dit mogelijk door professionals die met plezier bezig zijn met hun vak en die onderzoekend zijn naar 
verbetering.  
Bij Talent Primair staat de leerling centraal. Daarnaast zetten we nadrukkelijk de leraar centraal. Het 
vakmanschap van de leraar is voorwaardelijk voor het plezier dat kinderen in leren krijgen.  
 
De missie en kernwaarden van Talent Primair zijn samengevat in onze kernzinnen: 
 

Wij zien ieder kind en met elkaar de wereld om ons heen 
Wij activeren de zin tot leren 
Wij geven kinderen een gedegen basis en dragen ze uit 
Wij gaan ontspannen en creatief om met de snel veranderende wereld 
Wij werken samen om te komen tot groei 
Wij zijn voortdurend nieuwsgierig naar vernieuwing en verbetering 
Wij zijn trots op onze talenten en vakbekwaamheid 

 
Onze speerpunten tot 2024 zijn: 
 
Passend onderwijs: de basis op orde 
Op al onze scholen is de basisondersteuning van hoog niveau en per school aangepast aan wat hun 
leerlingen aankunnen en uitdaagt. Dit geldt dus ook voor onze hele begaafde leerlingen.  

 
Toerusten voor de toekomst 
Niemand weet hoe de toekomst enprecies uitziet en welke vaardigheden dit van onze kinderen 
verwacht. Wat we wel weten is dat basisvaardigheden zoals taal en rekenen belangrijk blijven. 
Daarnaast zal kennis zich snel en voortdurend ontwikkelen. Onze kinderen zullen het dus vooral leuk 
moeten vinden om te blijven leren. Tot slot willen we onze leerlingen meegeven waarom zij 
behoedzaam met onze aarde moeten omgaan. 

 
Zorg voor ons personeel: binden, boeien en stimuleren 
Onderwijs valt of staat bij de kwaliteit van onze leerkrachten. Professionele aandacht is van groot 
belang om hen met plezier en deskundigheid hun vak uit te laten oefenen. We gaan investeren in ons 
werkgeverschap om onze huidige leerkrachten aan ons te binden en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe 
leerkrachten. 

http://www.talentprimair.nl/


 

Communicatie: delen wat ons enthousiast en trots maakt. 
We zijn trots op onze scholen en op het onderwijs wat we daar geven. We gaan daar zelfbewust over 
vertellen. We delen mooie, inhoudelijke verhalen over ons onderwijs waarmee we elkaar en de 
buitenwereld inspireren. 

 
Onderdeel in de keten 
We willen kinderen een doorgaande lijn bieden in hun ontwikkeling. Die start dus niet bij groep 1 en 
eindigt niet bij groep 8. We werken samen met onze ketenpartners (kinderopvang en voortgezet 
onderwijs) om te zorgen dat kinderen zich vloeiend kunnen ontwikkelen. 

 
ICT: leuk, handig en noodzakelijk voor de toekomst 
De techniek staat er. We gaan zoeken naar de beste manieren om die te verbinden aan de inhoud 
van het onderwijs. 

 
Kwaliteitszorg en -cultuur: een reflectieve dialoog 
We hebben goede systemen voor kwaliteitszorg. Die gaan we nog beter voor ons laten werken. Onze 
kwaliteitszorg levert ons de gegevens om onszelf steeds te bevragen hoe goed we het doen en waar 
het nog beter of anders kan. Het daagt ons uit tot zinvolle innovaties.  

 
 
Geld en gebouwen 
Financieel staan we er gezond voor. Daar blijven we op koersen. Onze begrotingen zijn beleidsrijk. 
Dat wil zeggen ze zijn erop gericht om onze ambities te verwezenlijken. 
 
Bovenstaande koers van Talent Primair koppelen wij als school  aan de eigen schoolontwikkeling. Op 
deze manier zijn we verbondenheid met de andere scholen uit onze stichting en zijn we tegelijkertijd 
autonoom in onze eigen ontwikkeling. 
 
Verzekering. 
Het schoolbestuur heeft de volgende verzekeringen afgesloten: 

 
1. Collectieve Ongevallenverzekering. 
2. Doorlopende schoolreisverzekering. 
3. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 
4. Wegam (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) 
5. Wegas (werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurders van Motorrijtuigen). 
6. Bestuurs en toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering.  

 
Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op één van deze verzekeringen wilt u dan contact 
opnemen met de directie van de school. 
 
Privacyreglement  
Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ICT. De hoeveelheid informatie, 
waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ICT, 
Leerling Administratiesystemen, digitale communicatie. Het is belangrijk om informatie goed te 
beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ICT 
en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Het goed regelen van 
informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) in een IBP-beleid is noodzakelijk om de gevolgen 
van deze risico’s tot een aanvaardbaar niveau te reduceren en de voortgang van het onderwijs en de 
bedrijfsvoering optimaal te kunnen waarborgen. 

 
Talent Primair heeft een Informatiebeveiligings- en privacy beleid opgesteld (handboekstuknummer 
4.06) met als bijlage het Privacyreglement (B4.06.01). Genoemde documenten gelden voor alle onder 
het bevoegd gezag staande scholen van Talent Primair en kunt u terugvinden op de website. 
 
samenwerkingsverbanden 
Zorgplicht 
Ouders vertrouwen hun kind aan onze school toe en verwachten dat de school toezicht houdt op de 
veiligheid van hun kind. Dit legt de school en het personeel de plicht op dit toezicht te bieden. 
Talent Primair is juridisch eindverantwoordelijk voor toezicht en veiligheid en mandateert de realisatie 



 

hiervan aan de directie. De directie van de school is verantwoordelijk voor het regelen van toezicht op 
en veiligheid van de aan de school verbonden leerlingen, gedurende de schooltijden en op enig ander 
moment dat de leerlingen deelnemen aan activiteiten in schoolverband. 

 
Het personeel van de school is direct verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. De 
groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid van de leerlingen in zijn/haar 
groep, gedurende de schooltijden en op enig ander moment dat de leerlingen deelnemen aan 
activiteiten in schoolverband. Als de groepsleerkracht het toezicht overdraagt aan personen die geen 
onderwijsbevoegdheid bezitten en/of niet zijn aangesteld bij de stichting (stagiaire, ouder, 
hulpverlener, zweminstructeur enz.) blijft hij/zij verantwoordelijk voor het toezicht en zal zich moeten 
vergewissen of de andere toezichthouder op de hoogte is van de toezichtregeling, dan wel daar naar 
handelt. 
 
Samenwerkingsverband Unita 
Het Ministerie van Onderwijs rondde in 2012 nieuwe wetgeving af om te komen tot Passend 
Onderwijs. Hiermee wordt beoogd dat ieder kind een passend onderwijsarrangement krijgt. Ouders, 
en met name ouders van een kind met een zorgvraag, dienen in de toekomst snel en flexibel hun weg 
te kunnen vinden die er toe leidt dat ook hun kind een passend onderwijsaanbod  krijgt, de 
zogenaamde onderwijs zorgplicht voor ieder schoolbestuur. Dat kan worden aangeboden op één van 
de reguliere basisscholen van het bestuur, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal 
basisonderwijs. 

 
De uitgangspunten hierbij zijn: 
• Het kind staat centraal 
• Het samenwerkingsverband ondersteunt en faciliteert leerkrachten en scholen 
• Ouders zijn belangrijke partners 
• Geen kind tussen wal en schip, voor elk kind een passende plek in het onderwijs 
• Goede samenwerking tussen o.a. speciaal onderwijs en regulier onderwijs, voortgezet onderwijs, 
gemeenten en alle instanties die in het belang van onze leerlingen activiteiten ontplooien. 
 
Voor onze school zien we Passend Onderwijs vooral als uitdaging om onze kwaliteit in het primaire  
onderwijsproces nog beter te maken 
 
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Unita (of Passenderwijs voor Graaf Floris 
en Tweemaster).Binnen dit samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs in deze regio 
samen om de pedagogisch-didactische zorg aan de leerlingen te optimaliseren. De aanpak  hiervan is 
vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dit ondersteuningsplan en 
andere informatie van het samenwerkingsverband kunt u vinden op de website van het verband: 
www.unita.nl. De intern begeleider of directie van de school kan u nader informeren over de  
taakstelling en de mogelijkheden van het samenwerkingsverband. 
 

Kwaliteitszorg op onze school 
Net als de andere scholen van Talent Primair wil onze school de ambitie waarmaken om een 
organisatie te zijn met een hoog kwaliteitsbewustzijn. Goed onderwijs is het vertrekpunt; beter 
onderwijs het doel. Wij streven naar integrale kwaliteitszorg. Dat wil zeggen dat we de kwaliteit 
bekijken op alle niveaus en onderdelen van onze schoolorganisatie. De belangrijkste elementen van 
kwaliteit zijn voor ons:  
• doelgericht werken aan verwezenlijking van optimale resultaten van het primaire onderwijsproces 
binnen een optimale leeromgeving. De goede dingen kiezen en een Plan maken hoe dat te bereiken. 
• doelmatig zijn in de uitvoering (Do) van onderwijs en schoolorganisatie De mensen en de middelen 
slim inzetten zodat de doelen worden behaald. 
• transparant zijn en periodiek verantwoording afleggen over resultaten op basis van betrouwbare 
informatie. Rekenschap geven door periodiek te meten en de voortgang te Checken. 
• onderlinge samenwerking en dialoog: de draagvlak functie van kwaliteitszorg (de kwaliteit dialoog). 
• de organisatie en het werk voortdurend bijsturen (Act) 
• en daarmee streven naar voortdurende verbetering van het functioneren: de leer- en verbeterfunctie 
van kwaliteitszorg. leren, vernieuwen en ondernemen (Learn). 

Op stichtingsniveau meten de scholen de voortgang van de kwaliteit van beleidsterreinen en 
indicatoren volgens een vast rooster op het niveau van een quickscan.  
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Daarnaast worden er tevredenheidsmetingen uitgevoerd onder ouders, personeel en leerlingen. De 
frequentie is minimaal tweejaarlijks. De tevredenheidsmetingen worden aangevuld met gesprekken 
met leerlingen, ouders en personeelsleden over de uitkomsten. 

 
De stichting hanteert  in relatie tot de kwaliteitsbewaking een eigen cockpit op bovenschools niveau 
dat aanvullende concrete informatie biedt naast de genoemde zelfbeoordelingen. Waar nuttig wordt dit 
dashboard ook op schoolniveau uitgewerkt. Streefgetallen en kengetallen zijn hierin opgenomen. 

Alle Talent Primair scholen hebben het webbased administratieprogramma Parnassys dat ook een 
bovenschoolse module kent voor centrale uitwisseling van informatie binnen de stichting. Op deze 
wijze beschikken de scholen en het bestuur over uniforme en te benchmarken kengetallen van de 
eigen organisatie. 
De module leerlingvolgsysteem levert school specifieke en stichting brede informatie over de 
resultaten van de leerlingen, hun klassen, hun school met de mogelijkheid tot stichting brede en 
landelijke benchmarking. Hiertoe wordt ten aanzien van de CITO LVS toetsen Midden en Eind een 
toets kalender gehanteerd met afname tijdstippen conform CITO voorschriften in het schooljaar. 
In die toetskalender neemt elke school de Cito LVS toetsen voor technisch lezen, spelling, begrijpend 
lezen en rekenen en wiskunde op. Tevens neemt elke school een goedgekeurde eindtoets af. 
Afwijkingen hiervan kunnen slechts in overleg met het bestuur worden gemaakt. 
  
12 wetenswaardigheden 
12.1 schooltijden 
De lessen zijn voor alle leerlingen: 
• '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 leerlingen van de onderbouw 
nog vijf vrijdagochtenden in het jaar extra vrij. Deze zijn vermeld in de jaarkalender en worden 
herhaald in de Weekbrief. Om tien minuten voor half negen mogen de leerlingen 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 leerlingen 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 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.  
 
12.3 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 leerlingen krijgen een muts of strik op. De leerlingen 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 leerlingen iets 
uitdelen op hun verjaardag. In verband met tandbederf is het verboden om op snoep te trakteren op 
school. Als leerlingen 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 
leerlingen, juist om te benadrukken dat zij zich niet willen onderscheiden van leerlingen op dit punt. 
Wel is het prettig als u rekening houdt met leerlingen die bepaalde etenswaren niet mogen hebben. 
Informeer van tevoren bij de leerkracht welke leerlingen een dieet hebben. Uw kind mag ook de 
klassen rondgaan. Het is niet de bedoeling dat leerlingen uit andere klassen een traktatie krijgen; ook 
broertjes en zusjes niet. 
 
12.4 hoofdluis 
Hoofdluis kan bij alle leerlingen en op alle scholen voorkomen. Vooral in de herfst en in het voorjaar 
kunnen leerlingen 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 leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. 
 
De ouders van de leerlingen waarbij luizen of neten zijn geconstateerd worden hiervan op de 



 

hoogte gesteld. Na een aantal dagen worden deze leerlingen weer gecontroleerd. 
Indien u zelf hoofdluis bij uw kind constateert is het volgende van belang: 

● Directe melding bij de leerkracht, zodat de leerlingen 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 leerlingen 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 bij de 
hoofdingang. De Activiteiten Commissie krijgt een vergoeding voor elke ingezamelde kilo oud papier. 
De opbrengst komt zo volledig ten goede aan de leerlingen 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 0-18 jaar worden door Jeugd en Gezin verschillende keren uitgenodigd voor 
een gezondheidsonderzoek. Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd 
uitgenodigd? En met welke vragen kunt u bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover kunt u 
lezen in onderstaande tekst.  
 
5-jarigen  
Rond de leeftijd van 5 jaar en 2 maanden wordt elk kind uitgenodigd voor een onderzoek op het 
consultatiebureau. Dit is met ingang van schooljaar 2019-2020 een nieuwe werkwijze. In principe wordt 
u samen met uw kind uitgenodigd op het consultatiebureau dat u daarvoor ook bezocht. Als de school 
van uw kind in een andere wijk of gemeente is, kan de afspraak op een andere locatie plaatsvinden. 
Tijdens de afspraak heeft u een gesprek met de jeugdverpleegkundige, wordt uw kind gewogen en 
gemeten en vindt een ogen- en orentest plaats.  
 
Groep 7  
In groep 7 worden alle leerlingen op school gezien door de doktersassistente. Zij weegt en meet hen en 
onderzoekt de ogen en oren als er twijfels zijn over het zien of horen. Voorafgaand aan het onderzoek 
vragen wij u een (digitale) vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van het onderzoek en/of de ingevulde 
vragenlijst kan een extra afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige volgen.  
 
Oproep voor 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 een serie van twee prikken. Wanneer uw kind 
onvolledig is ingeënt, kunt u voor de ontbrekende vaccinaties bij Jeugd en Gezin terecht.  
 
Vragen over de ontwikkeling  
Bij vragen over de groei en ontwikkeling van een kind kunt u altijd met Jeugd en Gezin contact opnemen. 
Bijvoorbeeld bij vragen over taal/spraak, voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, 



 

seksualiteit, zindelijkheid etc. In de meeste gevallen kan de jeugdverpleegkundige of jeugdarts hierbij 
voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door.  
 
Opvoedadvies  
Ook voor vragen over de opvoeding kunt u bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdartsen, 
jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden 
makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden). Daarnaast zijn er 
de oudercursussen Positief Opvoeden en Opvoeden zo hou je het leuk.  
 
Extra onderzoek  
Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan 
op verzoek van het kind, de ouder of bijvoorbeeld een leerkracht of intern begeleider. Naast de vaste 
onderzoeksmomenten kunnen dus ook kinderen van andere leeftijden een afspraak krijgen bij de 
jeugdverpleegkundige of jeugdarts.  
 
MijnJeugdenGezin  
Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kunt u zelf online een afspraak maken, verzetten of 
afzeggen. U kunt hier ook de groeicurven bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het 
inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd.  
 
Bereikbaarheid  
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via 
een centraal nummer: (035) 692 63 50. U kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor 
meer informatie kijken op www.jggv.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 leerlingen. In de directe omgeving van de school, 
maar ook op de school- thuisroute. Tevens krijgen de leerlingen 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. 
 
Parkeren 
Om het parkeren bij de Mytylschool ordelijk te laten verlopen is het van belang dat u gebruik maakt 
van de route op het parkeerterrein. Er zijn twee lussen te onderscheiden: de blauwe lus is de route 
voor het parkeerterrein en terug naar de Crailoseweg, eveneens is de blauwe lus de aanrijroute naar 
de oranje lus. De oranje lus is alléén bestemd voor kiss & ride. Aan het einde van de oranje lus zijn 
twee vakken waar u alleen mag stoppen om de kinderen uit en /of in te laten stappen. 
De lus loopt tegen de klok in over het terrein. Door het midden van de lus loopt een fietspad. Parkeren 
doet u in de daartoe aangegeven vakken. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vervoer van leerlingen in de auto 
Vanaf januari 2006 mogen leerlingen alleen nog vervoerd worden in een goedgekeurd kinderzitje. 
Deze verplichting geldt niet als leerlingen kortdurend naar een sportactiviteit, of in ons geval naar 
een tentoonstelling, of excursie worden vervoerd. Wel moeten alle leerlingen altijd in een autogordel. 
 
Autogordels 
Let op dat leerlingen de autogordels tijdens het rijden nooit afdoen. Leerlingen onder de 150 cm 
dragen de driepuntsgordel op de voorgeschreven wijze door op een zittingverhoger te zitten. Vraag 
daarom aan de ouders van de leerlingen die u vervoert om een kinderstoel of zittingverhoger mee te 
geven. Het is verstandig leerlingen 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 leerlingen 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 leerlingen 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. 
 
12.10 Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Wat betekent de AVG voor onze school? 
Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom privacy, te 
weten de AVG die per 25 mei 2018 ingegaan is. AVG staat voor Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk te liggen op de 
bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Dat 
betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot de omgang met 
persoonsgegevens. 
 
De Dr. Maria Montessorischool wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op 
school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school 
doet om privacyrisico’s te beperken. Dat proberen wij hieronder te doen. 
 
Wat schrijft de AVG voor? 
Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken: 

● Scholen zijn verplicht om ondubbelzinnig te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van 
leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. 

● Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het 
gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig. 
Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt 
ook voor het gebruik van digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken.  

● Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet 
nodig hebben.  

 
Op onze school zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een 
datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. 
Wij hebben hier een datalek protocol voor. 
 
In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, 
en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR 
vastgesteld.    
 

https://docs.google.com/document/d/1c0RIDaqZCVBJd_5LPZpcyz7GWi9VOrF2qV_6C86ECa8/edit?usp=sharing


 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van 
onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van 
ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend 
personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere 
persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals 
medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).   
De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys.  
 
Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van stichting 
Talent Primair die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden. In de privacyverklaring op onze website / website van het bestuur kunt u precies 
lezen welke gegevens wij verzamelen. 
 
Hoe zit het met digitale leermiddelen? 
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met 
persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die 
inlogt.  Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons 
krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor 
geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij 
de bestuur.  
 
Wanneer wisselen wij gegevens uit? 
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. 
Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting 
bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.   
 
Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en gebruik van sociale 
media. 
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en 
videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale 
media door uw kind(eren). Dit doen wij via het toestemmingsformulier op Social Schools. U hebt te 
allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit eveneens kenbaar maken via een 
mail aan de directeur. Wij attenderen u twee keer per jaar via de ouderavonden of nieuwsbrief op het 
feit dat u wel of geen toestemming voor het gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u eraan te 
herinneren dat u wel of geen toestemming geven heeft en dat u deze te allen tijde mag wijzigen. 
 
Foto’s en video’s maken en publiceren 
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Echter u mag alleen uw eigen 
kind fotograferen. De directeur van de school mag het fotograferen op de school verbieden. Ook 
tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaatsvinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen er 
door ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar vragen ouders wel om hier 
terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.  
 
12.11 tussen- en naschoolse opvang 
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:  Sanne de Moor 06 117 948 30 | sdemoor@kinderopvanghuizen.nl 
 
Coördinator locatie Dr. Maria: Lilian Spilt- Twisker 06 403 129 16 
  



 

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 leerlingen 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 
leerlingen 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 leerlingen kunnen altijd 
bij hen terecht. Bij de begeleiding van de leerlingen wordt veel aandacht besteed aan onderling 
respect en het rekening houden met elkaar. 
 
Sport BSO 
Naast de reguliere BSO kunnen leerlingen vanaf 6 jaar ook kiezen voor de sport-bso. Bij de sport-bso-
locaties 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 
Leerlingen vanaf tien jaar zijn welkom bij de Supernova’s. Deze 10+-groep in BSO Amerij biedt de 
leerlingen meer vrijheid en zelfstandigheid. Zo helpen we de leerlingen 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 
leerlingen 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-, tussenschoolse- 
en vakantieopvang aan. Jongere leerlingen zijn van harte welkom op onze kinderdagverblijven (0-4 
jaar) of onze peuteropvang locaties (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 
 
FysioHolland STTC 
FysioHolland STTC is onderdeel van STTC (Sport Therapeutisch Trainings Centrum) en houdt zich 
bezig met zorg en therapie (onderzoeken en behandelen) van leerlingen van 0-18 jaar. De therapeuten 
van STTC 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 zijn werkzaam op 
verschillende schoollocaties in het Gooi-, Eem- en Flevoland en op praktijklocaties in Bussum, Huizen 
en Naarden. Het is mogelijk om kinderoefentherapie op de Dr. Maria Montessori voor uw zoon of dochter 
te ontvangen.  
 
12.12 inspectie van het onderwijs 
Alle scholen in Nederland worden gecontroleerd door de inspectie van het onderwijs. De laatste 
uitgebreide kwaliteitscontrole was in 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 
keer, op voordracht van de inspectie, aangemeld voor het traject Excellente school 2013, waarvoor 

http://www.kinderopvanghuizen.nl/
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het op 13 januari 2014 het predicaat heeft ontvangen. Inmiddels is de school ook onderscheiden met 
de predicaten excellente school 2014 en 2015-2017 en 2018-2022. 
 
12.13 praktische informatie 
Vakantie 
Herfstvakantie  za 19 oktober   t/m ma 28 oktober 2019 
Kerstvakantie  vr middag 20 december 2019 t/m zo 5 januari 2020 
Voorjaarsvakantie vr middag  14 februari   t/m zo 23 februari 2020 
Meivakantie  za 18 april    t/m di 5 mei 2020 
Hemelvaartvakantie do 21 mei   t/m zo 24 mei 2020 
Pinksteren  za 30 mei               t/m di 02 juni 2020 
Zomervakantie  vr middag 03 juli              t/m zo 16 augustus 2020 
 
Zwem- en gymnastiektijden 
Op dinsdag en woensdag is er gymnastiek in de gymzaal van de Trappenberg voor de leerlingen in de 
onderbouw. Deze lessen worden aangeboden door Pascal Kempers, vakdocent bewegingsonderwijs. 
Op maandag, donderdag en vrijdagochtend is er gymnastiek voor de groep 3 t/m 8 in de gymzaal van 
de Trappenberg. De gymlessen worden uitgevoerd door Frank Wolfs, vakdocent bewegingsonderwijs. 
 
Maandagmiddag is er zwemles voor de groepen 3 of 4 in zwembad ‘de Meent’. Het busvervoer wordt 
uitgevoerd door Connexxion. De zwemlessen worden aangeboden door de vakdocenten van het 
zwembad. Groep 3 krijgt zwemles in de oneven weken, groep 4 in de even weken. 
 
 
 
 
12.14 namen en adressen 
Tijdelijk adres schooljaar 2019- 2020 
Crailoseweg 116A 
1272 EX Huizen 
tel 035 5252643 
 
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 
Marjon ten Heggeler  
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 

mailto: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 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
Vragen over onderwijs: 0800 80 51 (gratis) 
 
Medezeggenschapsraad 
Oudergeleding 
Jenno Ipema (voorzitter) 06 520 88 393 
Gijs Eerdmans   06 146 63 982  
Bastiaan Postma  06 131 17 581 
 
Personeelsgeleding  
Birgitta Abeling   035 525 26 43 
Dea Margetson- Kewaldar          035 525 26 43 
Bas Leunis   035 525 26 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 
 
12.15 jaarkalender schooljaar 2019/ 2020 
augustus 2019 
maandag 26 eerste schooldag met onthulling nieuwe logo 
 
september 2019 
dinsdag  03  inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 

schoolfotograaf 
vrijdag  06 ‘Un Pranzo Montessori’; Italiaanse lunch, 12.00 uur 

groep 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur 
maandag 09 AC vergadering 20.00- 22.00 uur 
dinsdag  10 algemene informatieavond 20.00 - 21.30 uur 
vrijdag  13 extra vrije dag groep 1 t/m 4 
vrijdag   20 Montessori inloopochtend groep 1-2; 08.30- 09.00 uur 
dinsdag  24  inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 
woensdag 25 start Kinderpostzegelactie 
 
oktober 2019 
dinsdag  01 MR vergadering 20.00- 21.30 uur 
woensdag 02 kinderboekenweek t/m 11 oktober. Thema: ‘Reis Mee!!” 
maandag 07 start Noordpoolacademie 
dinsdag  08 fietscontrole t/m vrijdag 11 oktober 
donderdag  17 paperclip 1 verschijnt  
zaterdag 19 herfstvakantie t/m maandag 28 oktober 
maandag  28 studiedag, leerlingen vrij  
dinsdag  29 inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 
woensdag  30 afname NIO door CED-groep  
donderdag  31  10-minutengesprekken voor alle leerlingen 
 
november 2019 
maandag  04 muziekinstuifweek t/m 8 november  
dinsdag  05 inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 
woensdag 06 vergadering AC 20.00 - 22.00 uur 
vrijdag   22  slotdag Noordpoolacademie  
maandag 25 Sint-versieravond 19.00 - 21.30 uur 
dinsdag  26 MR vergadering 20.00- 21.30 uur 



 

 
december 2019 
dinsdag  03 inloopspreekuur GGD 08.30- 9.00 uur 
donderdag 05 Sinterklaasviering 
vrijdag  06 Sint opruimochtend 08.30 uur 

 extra vrije dag groep 1 t/m 4 
maandag 09 kerst-versieravond 20.00 - 21.30 uur 
donderdag        12         adviesgesprekken groep 8 
donderdag 19 kerstdiner 17.00 - 19.15 uur. leerlingen ‘s middags vrij 
   paperclip 2 verschijnt 
vrijdag  20 kerst opruimochtend. Groep 5 t/m 8 ‘s middags vrij 

kerstvakantie 12.00 uur t/m zondag 5 januari 2020 
 
januari 2020 
maandag  06 nieuwjaarsreceptie 08.30 - 09.00 uur  
dinsdag  07 inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 
vrijdag   10 dode hoekles groep 7-8 
woensdag         22         Montessori inloopochtend groep 1-2; 08.30 - 9.00 uur 
 
februari 2020 
dinsdag  04 inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 
vrijdag  07 extra vrije dag groep 1 t/m 4 
maandag 10 AC vergadering 20.00 - 22.00 uur 
dinsdag  11 MR vergadering 20.00 - 21.30 uur 
 
donderdag 13 eerste verslag mee 

verkleedfeest 
vrijdag   14 start voorjaarsvakantie hele school om 12.00 uur t/m zondag 23 februari 
 
maart 2020 
maandag 02 start projectweken t/m 11 maart 
dinsdag  03 inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 
woensdag 11 afsluiting projectweken 
vrijdag  13 extra vrije dag groep 1 t/m 4 
dinsdag  17 AC vergadering AC 20.00 -22.00 uur 
woensdag          18 start schoolvoetbal 
maandag  30  muziekinstuifweek t/m 3 april 
dinsdag  31 10-minutengesprekken voor alle leerlingen 
 
april 2020 
dinsdag  07 inloopspreekuur GGD 08.30- 9.00 uur 

MR vergadering 20.00 -21.30 uur 
woensdag 08 paasontbijt en creatieve ochtend 
vrijdag   10 paasvakantie t/m maandag 13 april 
dinsdag  14 informatieavond schoolkamp groep 3-4   20.00-20.30 uur 
woensdag  15 afname verplichte Eindtoets groep 8 
donderdag  16  paperclip 3 verschijnt  
vrijdag  17 Koningsspelen; 5 t/m 8 continurooster tot 14.00 uur 

meivakantie 14.00 uur t/m dinsdag 5 mei (i.v.m. schoolkampen groepen 1/2 
t/m 10 mei vrij). 

 
mei 2020  
woensdag  06 schoolkamp groep 3/4  t/m 07 mei     

schoolkamp groep 5 t/m 8  t/m 8 mei 
   groep 1-2 vrij 
vrijdag               08         groep 3-4 vrij 
dinsdag  12 inloopspreekuur GGD 08.30 - 09.00 uur 
donderdag  21 hemelvaart t/m  zondag 24 mei  
woensdag         27 kleutervoorstelling  
zaterdag 30 pinksterweekend en studiedag t/m dinsdag 2 juni 



 

 
juni 2020 
dinsdag  02 studiedag, leerlingen vrij  
dinsdag  09 MR vergadering 20.00 - 21.30 uur 
donderdag 11 schoolreisje groep 1-2 
vrijdag  12 extra vrije dag groep 1 t/m 4 
woensdag 17 AC vergadering 20.00 - 22.00 uur 
woensdag  24 streetwise-project  
donderdag  25 wisselmiddag 13.00 -15.00 uur 

eindfeest 17.00- 19.00 uur 
vrijdag  26  tweede verslag mee  
dinsdag  30 afscheid groep 8 met eindmusical of film 
 
juli 2020 
woensdag  01 afscheid groep 2 
donderdag  02 paperclip 4 verschijnt 
vrijdag  03 12.00 uur start zomervakantie t/m 16 augustus 
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