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INLEIDING
 Dynamisch schoolplan
In 2019 is binnen het collectief van de stichting Primo Schiedam besloten een dynamisch
schoolplan te creëren. Een website vervangt het statische document dat het schoolplan in de
afgelopen jaren was. In dit digitale schoolplan (de website) zijn basisdocumenten,
kwaliteitskaarten en ambitiekaarten te vinden waarmee de school voldoet aan de wettelijke
verplichtingen.
 Deze momentopname
Dit document is een momentopname dd. januari 2020 waarin de basisdocumenten zijn
opgenomen die samen de in het kader van de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 12, de
meest belangrijke informatie verschaffen aan belanghebbenden en belangstellenden.
 Doorontwikkeling
Ook in 2020 en de jaren daarna zullen werkenderwijs nieuwe kwaliteitskaarten en indien
noodzakelijk of wenselijk ook ambitiekaarten het licht zien. Tevens kan er aanleiding zijn
basisdocumenten te herzien.
 Enkele onderwerpen benoemd en kort toegelicht
Een aantal binnen de Wet op het Primair Onderwijs met artikel 12 verplichte onderwerpen is
in dit document niet uitgebreid beschreven. Deze worden hieronder benoemd en kort
toegelicht.
o Aanvaarding bijdragen
Montessori Schiedam aanvaardt geen materiële bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde
ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen, indien het bevoegd
gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden en
tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd.
In dit verband wordt toegelicht dat de school werkt met een ochtend- en een
middagschooltijd en dat ouders in de gelegenheid worden gesteld hun kind gebruik te laten
maken van betaalde tussenschoolse opvang wat wordt aangeboden door
kinderopvangorganisatie KomKids.
o Burgerschapsonderwijs
Elementen van burgerschapsonderwijs zijn verankerd in de montessori- pedagogiek en in de
praktijk van alledag 1
Na de aanstaande herziening van het landelijk curriculum wordt in de aankomende jaren het
gebied op basis van de dan verstrekte opdracht meer specifiek omschreven.
o Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding?
Hier wordt kortheidshalve verwezen naar het beleid van de stichting Primo Schiedam.
o Taalachterstandenbeleid
Binnen Montessori Schiedam wordt niet gewerkt met een vve- methodiek. Er is in het kader
van vve ook geen samenwerking met een specifieke vkv- voorziening. Ouders die kiezen
voor Montessori Schiedam worden hiervan voordat zij hun kind aanmelden op de hoogte
gesteld, waardoor er binnen de schoolpopulatie in zijn algemeenheid geen behoefte aan het
bestrijden van taalachterstanden bestaat. Incidenteel wordt maatwerk geleverd op basis van
de ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen.

1

zie in dit verband ook hetgeen op pagina 12 van dit document onder Kosmische theorievorming wordt
aangegeven in het schoolplandeel Veilige en samenwerkende cultuur.
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WAARDEPROPOSITIE
Montessori Schiedam is een gemeenschap die het kinderen in de basisschoolleeftijd
en in de periode voorafgaand daaraan, mogelijk maakt zich te ontwikkelen. Onderwijs
vult de opvoeding van ouders aan en Opvang vervangt deze, zodat ouders er op
kunnen vertrouwen dat hun kind in goede handen is; van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's
avonds; het gehele jaar door 2.

MISSIE
Onze professionals hebben vertrouwen in de zelfsturende ontwikkelingskracht van
opgroeiende kinderen en helpen hen het zelf te leren doen.
Waar & Wanneer ?
Montessori Schiedam is een organisatie waarin onderwijs en opvang bijdragen aan de
ontwikkeling van kinderen. Mensen leren altijd en overal, dus ook buiten de contacturen.
De context waarin kinderen opgroeien wordt gezien als van doorslaggevend belang.
Montessori Schiedam is gericht op het verrijken van die context door zich als organisatie te
verbinden met haar stakeholders en de maatschappij.
Wie ?
Behalve het kind zelf als belangrijkste regisseur van zijn eigen leren en de kind volgende en
begeleidende rol die leidsters en pedagogisch medewerkers daarin spelen, zien onze
professionals ouders als belangrijke partner in de opvoeding. Zij worden serieus genomen
daar waar het gaat om de kennis over hun eigen kind. Betrokkenheid van ouders bij de
ontwikkeling van hun kind is van groot belang. Professionals in Montessori Schiedam
informeren ouders via gesprekken en verslagen en verwachten dat de ouders informatie die
ertoe doet over hun kind ook delen.
Ouders leveren belangrijke bijdragen aan de ontwikkeling door - naast en in aanvulling op
dat wat binnen onderwijstijd gebeurt - hun kind zo breed mogelijk kennis te laten maken met
de wereld om zich heen. Ervaringen die buiten het onderwijs worden opgedaan (in de
kinderopvang, thuis en bij vrije tijdsbesteding) stellen kinderen in staat hier hun voordeel mee
te doen.
De professionals binnen Montessori Schiedam willen de verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van het kind niet van ouders overnemen, maar hier als partner en in goed overleg
een waardevolle bijdrage aan leveren.
Hoe ?
In Montessori Schiedam werken professionals collectief met kinderen samen aan hun
ontwikkeling vanuit de volgende vijf richting gevende uitspraken:
 Wij vinden het mede opvoeden tot onafhankelijkheid en tot sociaal
verantwoordelijk persoon zeer belangrijk.
Wij ondersteunen het kind bij het bewust maken van omgangsregels tussen kinderen en
volwassenen. In de naar leeftijd heterogeen samengestelde groepen gelden werkafspraken
en gedragsregels die binnen de groepen besproken worden. Regelmatig vinden er
groepsactiviteiten plaats waarbij, de kinderen zich ook verbinden met kinderen uit de andere
bouwen. Zij dragen daarbij zelf de zorg voor de schoolmaterialen, de omgeving en hun eigen
spullen.
 Wij vinden het belangrijk dat de relatie leraren en kinderen en tussen kinderen
onderling gebaseerd is op wederzijdse betrokkenheid, vertrouwen en respect.
De leiding van de kinderen benadert ieder kind als een evenwaardig lid van de groep. De
leiding geeft het kind vertrouwen door individuele gesprekjes met betrekking tot het
welbevinden, ontwikkeling, leerhouding en leerproces. De stimulerende rol die de leiding

2

met uitzondering van weekeinden en algemeen erkende feestdagen
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hanteert, geeft de kinderen het vertrouwen zelf beslissingen te nemen die ook mogen
mislukken.
 Wij bieden vanuit “Vrijheid in gebondenheid” het kind aan zijn eigen ontwikkeling
te ondersteunen.
Door het (in onderwijstijd) aanbieden van vrije werkmomenten waarbinnen duidelijke grenzen
aangegeven worden, krijgt het kind de gelegenheid zelfstandig een werkkeuze te maken. Het
ontwikkelingsmateriaal stuurt het kind aan, waarbij de leiding stimuleert en observeert. De
leiding hanteert daarbij een observatiemodel en volgt de kinderen. Tijdens het lopen van
rondes in de groep observeert de leiding of het kind in staat is planmatig te werken. Buiten
onderwijstijd is het principe “vrijheid in gebondenheid” evenzeer een belangrijk uitgangspunt
voor de vormgeving en inrichting van opvang en ontspanning.
 Wij vinden het belangrijk dat kinderen hun eigen leerproces kunnen sturen.
Er is geen kunstmatige rem op de leerbehoefte van het kind. De kinderen krijgen de vrijheid
om langdurig met het werk bezig te zijn, zolang de activiteit het kind tot verdieping van het
leerproces brengt. Het kind bepaalt daarbij zijn eigen werktempo.
Wij erkennen dat leren zich niet beperkt tot de uren die voor onderwijstijd zijn ingeruimd;
kinderen leren altijd en overal en krijgen daar ook gelegenheid toe.
 Wij vinden een goed voorbereide activerende omgeving, waarin kinderen zich
zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen ontwikkelen, noodzakelijk
Onze inrichting van de lokalen, gangen en andere werkruimten is overzichtelijk, verzorgd en
schoon. Voor een vaste indeling in de kasten, kaartenbakken, enzovoorts, gelden duidelijke
afspraken. Het aanwezige materiaal is afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en
belevingswereld van de kinderen in die specifieke groep. Deze voorbereide omgeving nodigt
het kind uit tot zelfstandig ontdekkend leren.

VISIE
Waarom ?
Kinderen van ‘vandaag’ hebben het nodig de kans te krijgen zich een stevige basis
(bestaande uit kennis, inzichten en vooral uit onderzoeks- en sociale vaardigheden) te
verwerven, opdat zij - in de maatschappij van ‘morgen’ - in staat zijn zich vanuit die basis
verder te ontwikkelen.
De maatschappij verandert in een samenleving waarin een ieder die daartoe in staat is voor
zichzelf en zijn omgeving verantwoording neemt en draagt.
Deze maatschappij behoort tot de meest concurrerende kenniseconomieën ter wereld,
waarin mensen voortdurend blijven leren om zich aan te passen aan de zich steeds
veranderende omgeving. Dit vraagt flexibiliteit en vitaliteit van alle mensen, groot en klein;
gezond gedrag en bewust kiezen voor vormen van vrije tijdsbesteding helpt hen daarbij.
Daaruit voortvloeiend vraagt dit ook het maken van bewuste en verstandige keuzes die een
gezonde leefomgeving bevorderen.
Wat ?
Vanuit de idee dat de samenleving steeds sneller verandert, helpt Montessori Schiedam
kinderen vooral met het zich verwerven van vaardigheden, met inbegrip van de vaardigheid
om een leven lang te leren met, van en voor elkaar door het (leren) maken van bewuste
keuzes. Meer specifiek gaat het er dan om::
1. kinderen zich de instrumentele vaardigheden te laten verwerven (geletterdheid en
gecijferdheid);
2. kinderen zich onderzoeksvaardigheden te laten verwerven (die hen in staat stellen
dat te leren wat hen aan kennis en vaardigheden ontbreekt);
3. kinderen zich sociale vaardigheden te laten verwerven (die hen in staat stellen
andere mensen te ontmoeten, met hen om te gaan en met hen samen te leren, te
werken en te spelen);
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4. kinderen zich bewust te laten worden van hun uniciteit (talenten, creativiteit,
probleem oplossend vermogen, enz.) om van daaruit voor zichzelf keuzes te leren
maken die gezond gedrag in de meest ruime zin van het woord bevorderen.

KWALITEIT
VISIE OP KWALIEIT
Over de invulling van het begrip kwaliteit bestaan evenveel opvattingen als er auteurs zijn die
erover schrijven. Kwaliteit is een rekbaar begrip. Wat is goed? Wie vindt het goed? Waarom
vinden we dat goed?
Kwaliteitsuitspraken gelden in het hier en nu en zijn maar een korte tijd houdbaar, omdat de
interne en externe situatie zich voortdurend wijzigt.
Ondanks de verschillen zijn deskundigen het erover eens dat kwaliteit allesomvattend is en
te maken heeft met:
 opvattingen en verwachtingen van mensen (kwaliteitsbewustzijn);
 alle processen in de organisatie;
 waardering binnen en buiten de organisatie op basis van een (impliciete of expliciete)
norm.
Onze visie op kwaliteit is gebaseerd op het gedachtengoed van Offman 3. Wij willen kwaliteit
leveren (de goede dingen doen en de dingen goed doen) op basis van kwaliteitsbewustzijn
en daarmee vanuit de eigen verantwoordelijkheid .
Het gaat enerzijds om dat wat de overheid, de maatschappij en onze ouders van ons
verwachten, anderzijds willen wij ons eigen – montessoriaanse – stempel drukken en dat
doen wat wij noodzakelijk vinden met oog op de toekomst van de kinderen die aan ons zijn
toevertrouwd.
Onderstaande lemniscaat van kwaliteitsbewustzijn 4 laat het oneindige proces zien wat het
mogelijk maakt om overall kwaliteit te blijven leveren:

Met de lemniscaat wordt zichtbaar dat de vier kwaliteitsgebieden elkaar voortdurend
beïnvloeden.
De kwaliteitsgebieden worden hieronder beschreven en gepreciseerd:

3
4

Bezieling en kwaliteit in organisaties - Daniel Offman, 1992 t/m 2017
Van Eiland naar Wijland - Jan Heijmans & Martine Creemers, 2014
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UITWERKINGEN VAN DE VISIE OP KWALITEIT
HET- kwaliteit:
Hieronder verstaan wij de vereiste kwaliteit die merkbaar voortkomt uit de keuze montessorionderwijs te willen aanbieden , maar vooral ook de vereiste, vaak meetbare, kwaliteit, zoals
die aan ons is opgelegd door wet- en regelgeving, toezichtkaders, convenanten, (prestatie-)
afspraken en dergelijke, te beginnen bij de opdracht aan het primair onderwijs zorg te dragen
voor de brede ontwikkeling van kinderen.
De Gulden Tien 5
De Gulden Tien zijn de voorwaarden waaraan een montessori- instelling op het moment
waarop de waarderende audit plaatsvindt moet voldoen om de erkenning als montessoriinstelling van de Nederlandse Montessori Vereniging te behouden.
De Gulden Tien omvatten de volgende kwaliteitsuitspraken:
1. De werkwijze van de instelling is gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch
en didactisch concept van dr. Maria Montessori, waarin kosmisch onderwijs en
opvoeding, opvoeding tot onafhankelijkheid en tot sociaal verantwoordelijk gedrag
een belangrijke plaats innemen. In het pedagogisch beleidsplan / de schoolgids
beschrijft de instelling hoe zij de werkwijze vormgeeft
2. De ouders van de kinderen die de instelling bezoeken respecteren de
uitgangspunten en de werkwijze. Het bevoegd gezag van en de medewerkers
verbonden aan de instelling onderschrijven de uitgangspunten en de werkwijze.
3. De montessoribekwaamheid wordt door de instelling op peil gehouden. De vastbenoemde onderwijsgevenden hebben naast hun wettelijke bevoegdheid een door de
NMV-erkend montessoridiploma of montessoricertificaat of zijn studerende daarvoor.
4. De functionarissen die verantwoordelijkheid dragen voor het personeelsbeleid of
voor het pedagogisch beleid / onderwijsinhoudelijk beleid hebben een door de -NMVerkend montessoridiploma of zijn studerende daarvoor. Zij houden door
professionalisering hun montessoribekwaamheid op peil.
5. De zelfevaluatie maakt onderdeel uit van de NMV-audit. De instelling voert een
zelfevaluatie uit in het kader van haar eigen systeem van kwaliteitszorg. De instelling
is lid van de NMV en zij werkt mee aan de kwaliteitstoetsing die leidt tot erkenning
door de NMV.
6. De inrichting van de ruimtes, klaslokalen als uitgebreide voorbereide en
uitnodigende omgeving is erop gericht dat kinderen zich zelfstandig en
zelfverantwoordelijk kunnen ontwikkelen. Aan de eisen ten aanzien van het gebruik
van ontwikkelingsmaterialen wordt voldaan.
7. De kinderen worden ingedeeld in heterogene leeftijdsgroepen (bij voorkeur 4-6 jaar,
6-9 jaar en 9-12 jaar)
8. Er is vrije werkkeuze door vrijheid van lesrooster, door het creëren van een ruime
vrije werkperiode en door adequaat klassenmanagement, zodat kinderen ruim de
gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en hun eigen
ontwikkeling kunnen volgen;
9. Het kindvolgsysteem bevat in elk geval pedagogische en sociale gegevens. De
instelling gebruikt een adequaat kindvolgsysteem en een adequate
groepsadministratie waarin de observatiegegevens van de individuele ontwikkeling
van het kind en de groepsactiviteiten geregistreerd staan. Per bouw bestaat
uniformiteit, tussen de bouwen is aansluiting zichtbaar.
10. De rapportage over de ontwikkeling van het kind bevat in elk geval ook
pedagogische en sociale gegevens. Er vindt regelmatig overleg plaats, op initiatief
van de instelling over de ontwikkeling van het kind tussen ouders en de
medewerkers. De ouders ontvangen zowel schriftelijk als mondeling rapportage over
hun kind.
5

Dit zijn de uitgangspunten op basis waarvan de Nederlandse Montessori Vereniging de waarderende
audit heeft ingericht die het ijkpunt is voor erkenning als montessorischool.
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Opbrengsten in relatie tot het onderzoekskader 6
Het voert te ver hier een opsomming te geven van alle opgelegde eisen, omdat het er teveel
zijn en ook omdat dat wat ons wordt opgedragen nogal eens verandert als gevolg van het
zich wijzigende (politiek- economische) klimaat waarin de opdrachten worden verstrekt.
Wij beperken ons hier tot kwaliteitsuitspraken die rechtstreeks verband houden met onze
core- business: het verzorgen van basisonderwijs.
 Streefdoel is tenminste te voldoen aan de signaleringswaarden die de Inspectie van
het Onderwijs in relatie tot het realiseren van de referentieniveaus hanteert op basis
van de schoolweging voor het beoordelen van de resultaten met betrekking tot
Nederlands (begrijpend lezen en taalverzorging) en Rekenen & wiskunde;
 Streefdoel is kinderen te laten uitstromen met gemiddeld een havo- advies;
 Tussentijdse streefdoelen die worden vastgesteld met AVI- en CitoLOVS- toetsen
liggen voor alle groepen en leerjaren op de vakgebieden Nederlands en Rekenen &
wiskunde op gemiddeld B- niveau (wij noemen dit de groene lijn) vastgesteld met Cito
LOVS- toetsen
ZIJ- kwaliteit:
Hieronder verstaan wij de verwachte, merkbare en soms ook meetbare, kwaliteit door
leerlingen, ouders en andere belanghebbenden (waardering en tevredenheid).
Ouders mogen van ons verwachten dat wij invulling geven aan de 7 redenen voor het kind
op grond waarvan ouders kiezen voor montessori- onderwijs.
Zij kunnen zien dat hun kind:
1. zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken;
2. de kans krijgt de eigen talenten en interesse te ontwikkelen;
3. plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen;
4. keuzes kan maken en plannen;
5. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat het kind kan en wil;
6. positieve leerervaringen opdoet met aantoonbaar goede resultaten;
7. zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen.
Wij realiseren ons bij het vaststellen van de ZIJ- kwaliteit dat:
a) De mate waarin tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs wordt ervaren en
op welke wijze deze door ouders en andere belanghebbenden wordt gewaardeerd
doorgaans onvoldoende is gefundeerd, omdat onderwijsprocessen zich voltrekken
buiten hun waarneming;
b) De mate waarin tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs wordt ervaren en op
welke wijze deze door leerlingen wordt gewaardeerd is veelal gebaseerd op
emotionele gronden en niet zozeer op basis van objectief meetbare resultaten of
probate en waarneembare processen;
c) Onderzoek leert dat - afhankelijk van de situatie en het product - tussen de 30% en
80% van alle ontevreden klanten in alle sectoren niet klaagt.
Toch vinden wij tevredenheid in zijn algemeenheid en het voorkomen of goed afhandelen
van klachten belangrijk, omdat dit voorwaardelijk is voor het realiseren van goed onderwijs in
de pedagogische samenwerkingsrelatie die professionals en ouders met elkaar hebben en in
de (montessoriaanse) samenwerkingsrelatie die kinderen en professionals met elkaar
hebben.
ZIJ- kwaliteitsuitspraken zijn:
 Vanuit de aanname dat tevredenheid voor een belangrijk deel tot uitdrukking komt in
mond-tot-mondreclame, worden kennismakingsgesprekken met zich oriënterende ouders
gevoerd voor de omvang van tenminste 150% van het aantal beschikbare plaatsen;
 Ouders zijn - vastgesteld via de (valide) respons op de jaarlijkse uitnodiging van ouders
de WMK- vragenlijst voor ouders in te vullen - in voldoende mate tevreden over

6

Hier wordt het vigerende Onderzoekskader zoals de Inspectie van het Onderwijs dat hanteert bedoeld
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Montessori Schiedam, wat tot uitdrukking komt in tenminste de gemiddelde waardering
3,0 (op een 4- puntsschaal);
Het percentage ouders die bij de directie aangeven een klacht te hebben bedraagt
maximaal 2% van het aantal leerlingen;
Het percentage ouders die formeel een klacht bij de directie indienen die gegrond blijkt te
zijn, bedraagt maximaal 0,5% van het aantal leerlingen;
Leerlingen zijn - vastgesteld via de (valide) respons op de jaarlijkse uitnodiging aan
kinderen de WMK- vragenlijst voor leerlingen in te vullen - in voldoende mate tevreden
over Montessori Schiedam, wat tot uitdrukking komt in tenminste de gemiddelde
waardering 3,0 (op een 4- puntsschaal;

WIJ- kwaliteit
Hieronder verstaan wij onze organisatie- eigen (onderscheidende) kwaliteit.
HET- kwaliteit omvat de opdracht ervoor te zorgen dat kinderen zich breed kunnen
ontwikkelen. Deze opdracht stelt eisen aan de structuur van onze organisatie, zodat aan de
opdracht kan worden voldaan.
Dit doen wij 7 door processen te beschrijven die daadwerkelijk waarde toevoegen aan onze
school. Deze kwaliteitsaanpak - gebaseerd op de kwaliteitsaanpak Enigma 8 - brengt (en
houdt) het continue proces op gang van doelen stellen, in beeld brengen waar wij staan,
borgen wat goed is en werken aan wat beter kan. De kwaliteitsaanpak is gericht op het
standaardiseren van met name de eenvoudige processen op schoolniveau, vastgelegd op
kwaliteitskaarten. De procesbeschrijvingen zijn gespecialiseerde wijzen waarop processen
worden uitgevoerd of situaties worden afgehandeld.
WIJ- kwaliteitsuitspraken bij het maken (en op basis van evaluatie en reflectie wijzigen) van
kwaliteitskaarten zijn:
 Met het inzetten van de kwaliteitskaart wordt voorkomen dat belangrijke zaken
over het hoofd worden gezien gelet op onze situatie waarin teamleden, leerteams
en expertgroepen werken vanuit vergaande autonomie;
 Het proces dat beschreven wordt en het doel ervan zijn gerelateerd aan de visie
en missie van de organisatie of aan de waardepropositie aan ouders;
 Het proces dat beschreven wordt is van toegevoegde waarde of is wettelijk
verplicht;
 Het proces dat beschreven wordt is eenvoudig en eenduidig, bevat geen
onduidelijkheden of onnodige acties. Na uitvoering worden de processtappen
geëvalueerd en indien nodig verbeterd.
IK- kwaliteit:
Hieronder verstaan wij de professionele kwaliteit, c.q. het professionele gedrag, van alle
personeelsleden in het geheel van de professionele leergemeenschap die zij met elkaar
vormen.
Onder professioneel gedrag verstaan wij waarneembaar gedrag waarin de nomen en
waarden van het beroep en de organisatiespecifieke uitwerking daarvan zichtbaar zijn. Die
normen en waarden vormen de iJkpunten van het professionele gesprek over het vak (i.c.
het personeelsgesprek, het IB- gesprek), van de dialoog (tussen professionals onderling,
bilateraal en in leerteams en expertgroepen) waarin wij toetsen of dit nog steeds onze
gezamenlijke kwaliteitsopvattingen zijn.
Bij het vormen van een oordeel over professionaliteit gaat het niet alleen om individueel
gedrag of de persoonlijkheid. De context waarin het gedrag is of wordt vertoond is van
belang om te weten hoe iemand in een bepaalde situatie tot een bepaalde handeling is
gekomen. Dit vraagt een reflectieve attitude.

7

Sinds augustus 2019; de opvolgende jaren worden gebruikt om steeds meer kwaliteitskaarten te
ontwikkelen.
8 Enigma wordt beschreven in de uitgave “En wat als we nu eens gewoon weer gingen lesgeven?” – Eva
Naaijkens & Martin Bootsma, 2018
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Wij gaan ervan uit dat onze professionals over deze attitude beschikken en willen leren van
ervaringen. Daarbij worden twee stappen gezet: vergelijken en vervolgens waarderen.
Dit proces van vergelijken en waarderen vorm het centrum van alle vormen van collegiaal
leren.
IK- kwaliteitsuitspraken die van toepassing zijn op alle professionals zijn:
 Zij beheersen de professie gebaseerd op specifieke hoogwaardige theoretische kennis
opgebouwd door scholing en training en uitgebouwd met praktijkkennis door ervaring en
professionele ontwikkeling;
 Zij ontlenen hun morele beroepsethisch kader aan hun professie. De professionele
normen zijn hen bijgebracht tijdens de initiële opleiding en worden aangescherpt in de
dialoog met de beroepsgroep waartoe zij behoren;
 Zelfstandig contact met mensen binnen en buiten de organisatie (i.c. kinderen, ouders,
collega’s, enzovoort) vormt de hoofdmoot van het werk;
 Zij beschikken over en maken gebruik van professionele ruimte, wat inhoudt dat hun
handelen niet alleen bepaald wordt door gestandaardiseerde procedures. De complexiteit
van het werk maakt verregaande protocollering en centrale sturing onmogelijk;
 Zij leggen professionele verantwoording af over hun handelen aan belanghebbenden,
leidinggevenden en hun beroepsgroep.
IK- kwaliteitsuitspraken die van toepassing zijn op ons onderwijspersoneel zijn:
 Voldoen aan de bekwaamheidseisen zoals gesteld in de Wet Beroepen in het
Onderwijs;
 Beschikken op de competenties zoals beschreven vanuit de Nederlandse
Montessori Vereniging
SYSTEMATISCH REFLECTEREN OP BASIS VAN EVALUATIE (verantwoorden)
Professionals doen liever iets goed, dan iets fout (zo simpel is het eigenlijk). 9
Werken vanuit kwaliteitsbewustzijn maakt, dat wij verantwoorden beschouwen als
systematisch reflecteren op basis van evaluatie. immers: als je (intern) aan jezelf als individu
en aan onszelf als gemeenschap kunt uitleggen welke processen de resultaten hebben
gemaakt tot wat die op een bepaald moment zijn, dan kun je dat (extern) aan anderen ook.
Evaluaties hebben betrekking op de resultaten zoals die voor wat betreft de HET- kwaliteit en
de ZIJ- kwaliteit worden vastgesteld op bepaalde momenten. Deze momenten worden
jaarlijks gepland, zijn weergegeven in de Jaarkalender en worden gepubliceerd in de
TeamAgenda.
Met het document Koers en in het document De Staat van het onderwijs in Montessori
Schiedam worden de uitkomsten van evaluaties en voornemens jaarlijks gedeeld.
Reflecties zijn terugblikken op de uitgevoerde processen voor wat betreft de WIJ- en IKkwaliteit in de periode waarin de resultaten tot stand zijn gekomen. Reflecties op basis van
resultatenanalyses worden in eerste instantie individueel gedaan, vervolgens in de leerteams
waarna betekenisverlening volgt in IB- gesprekken 10 en personeelsgesprekken 11
Met name reflectie, intervisie en feedback geven professionals en de organisatie in zijn
gehaal inzicht in welke processen verbeterd moeten worden om (toekomstige) resultaten
(alsnog of opnieuw) te halen.
Veranderingen en innovaties worden als projectopdrachten weergegeven op ambitiekaarten.
Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar.

9

Citaat Matieu Weggeman
IB- gesprekken zijn gesprekken die de coordinator passend aanbod voert met de groepsleiding van alle
groepen
11 Personeelsgesprekken zijn gesprekken die de directeur voert met individuele personeelsleden
10
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VISIE OP VERANDEREN 12
Het idee’ uit de jaren vijftig van de vorige eeuw waarin de organisatie met alle processen
daarin gezien wordt als een maakbare organisatorische werkelijkheid met een bijbehorende
veranderaanpak 13 is achterhaald. Voortschrijdend inzicht erkent dat de structuur en de
middelen er weliswaar toe doen, maar dat gedrag van personeelsleden en de cultuur binnen
de organisatie van doorslaggevend belang zijn voor het slagen van veranderingen.
Veranderaars (leidinggevenden, projectteams, enzovoorts) kunnen door in te grijpen de
werkelijkheid niet naar hun hand te zetten. Ze hebben maar beperkte invloed. Zeker als het
over complexe verandervraagstukken gaat,. Dit soort veranderprocessen is niet te managen,
laat staan te controleren en/of te beheersen. Zelfs de term ‘veranderkunde’ is een té
intentionele aanduiding volgens De Witte en Jonker 14. Zij spreken liever van de ‘kunst van
veranderen’.
VERANDEREN ORGANISEREN
Montessori Schiedam ontwikkelt zich sinds oktober 2017 tot een professionele
leergemeenschap. Het vormen van de professionele leergemeenschap maakt het mogelijk
dat leraren (als professionals) zeggenschap kunnen uitoefenen, draagt bij aan de
professionele ontwikkeling van personeelsleden en draagt daardoor bij aan de kwaliteit van
het onderwijs.
De professionele leergemeenschap ontstaat langs drie paden:
1. Via verbreding: als steeds meer professionals in de school reflecteren, zich
professionaliseren, samen onderzoeken en leren.
2. Via verdieping, dit wil zeggen als dat samen leren diepgaand leren wordt waarbij
mentale modellen over leren en onderwijs worden geëxpliciteerd en kritisch
onderzocht en het leren en de resultaten van de leerlingen in verband worden
gebracht met het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren.
3. Via verankering. Hiervan is sprake als het individueel en collectief leren en de
condities daarvoor zijn verbonden met en gericht vanuit het beleid van de school en
zijn ingebed in de procedures binnen de school.
De professionele leergemeenschap bestaat uit vakinhoudelijke expertgroepen, de
expertgroep passend onderwijs, de expertgroep kwaliteitszorg en drie leerteams..
Expertgroepen werken in het belang van de totale organisatie, voor alle groepen en voor alle
leerjaren.
Vragen die aan de vakinhoudelijke expertgroepen worden gesteld om aan ontwikkelingen
richting en vorm te geven zijn:
 Wat willen we dat onze kinderen leren?
 Hoe weten we dat onze kinderen leren?
Vragen die aan de expertgroep passend onderwijs worden gesteld om aan ontwikkelingen
richting en vorm te geven zijn:
 Hoe reageren we op kinderen die anders leren?
 Hoe reageren we op kinderen die zich het gewenste leren hebben eigen gemaakt?
De vraag die aan de expertgroep kwaliteitszorg wordt gesteld om aan ontwikkelingen richting
en vorm te geven is:
 Hoe weten we dat onze kinderen leren?
Leerteams bestaan uit groepsleraars die het onderwijs verzorgen voor kinderen in een
bepaalde bouw.
De vragen die aan elk van de leerteams worden gesteld om aan ontwikkelingen vorm te
geven zijn:
 Hoe willen we dat onze kinderen leren?
12

Veranderen wordt hier gebruikt als de alles omvattende term voor verbeteren, veranderen en innoveren
Gedachtengoed Kurt Lewin, 1951
14 De Kunst van het veranderen – Marco de Witte en Jan Jonker, 2013
13
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Hoe weten we dat onze kinderen leren?
Hoe reageren we op kinderen die anders leren?
Hoe reageren we op kinderen die zich het gewenste leren hebben eigen gemaakt?

In de zich ontwikkelende professionele leergemeenschap werken onderwijs)professionals zo
horizontaal en verticaal met elkaar samen om processen op de afgesproken wijze te
doorlopen en bevragen professionals elkaar als montessorianen op hun meningen,
opvattingen en aannames of stellen zij deze ter discussie met als bedoeling te verbeteren,
veranderen of te innoveren.
WERKEN AAN VERANDERINGEN
Onze aanpak is gebaseerd op het ‘vier-ballenmodel’. Het vierballenmodel is meer heuristisch
(wat zoveel betekent als een ‘kapstok’-model) dan een verklarend model.
Het stelt vier kernvragen (WAAROM? WAT? WIE? HOE?) die in elke casus in samenhang
met elkaar beantwoord moeten worden. Dat noemen wij ‘uitgelijnd’ werken.
Uitgelijnd werken kan door links-om (‘planned change’) te redeneren of door rechts-om
(‘continuous change’) te werk te gaan.

Voorafgaand aan die keuze wordt de vraag gesteld van welke orde een verandering is. Die
orde wordt bepaald door twee dimensies. Allereerst wordt op basis van de scope (reikwijdte)
van het veranderkundige vraagstuk de veranderbreedte bepaald. de breedte is verbonden
aan de vraag wie bij de verandering zijn betrokken. De eerste positie is wanneer het
verandervraagstuk alleen betrekking heeft op mij (Ik!). Daarna volgen het team, de bouw, de
school, de kinderen, de ouders andere stakeholder in de keten of een netwerk, et cetera.
Hoe breder het vraagstuk, hoe meer partijen in beweging moeten worden gebracht. Op basis
van een antwoord op de wat-vraag kan de veranderdiepte worden bepaald. Die diepte is te
zien als een dimensie die loopt via de structuur van de organisatie, de middelen, naar de
personeelsleden en tenslotte de cultuur (SMPC). Wanneer de veranderbreedte en -diepte
toenemen, nemen de tijd, middelen en energie die nodig zijn om te veranderen exponentieel
toe. Het positioneren van de veranderkundige vraag op de veranderbreedte en –diepte laat
zien op welk niveau impact gewenst is. Die analyse bepaalt dus de orde van de verandering.
en daarmee de wijze waarop de verandering wordt uitgevoerd.
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SAMENWERKENDE EN VEILIGE CULTUUR
INLEIDING
In de gemeenschap Montessori Schiedam die kinderen, ouders en professionals met elkaar
vormen, is het van belang dat zij in een veilige en samenwerkende cultuur met elkaar
kunnen leven, leren, en werken.
Alleen zo kunnen de onderwijs- en opvoedingsdoelen worden gerealiseerd die Montessori
Schiedam de kinderen wil laten bereiken. Het gaat hier om het dagelijks handelen van
mensen die bezig zijn in de organisatie en daaromheen.
Het bevorderen van samenwerking tussen mensen en het waarborgen van de fysieke en
sociale veiligheid in onze organisatie en gebouw beschouwen wij als voorwaardelijk voor het
verzorgen van het onderwijs dat wij willen bieden.
KOSMISCHE THEORIEVORMING

15

Perspectief op de maatschappij
De sociale evolutie van de mens naar een hoger en edeler niveau speelt een belangrijke rol
in Montessori’s werk. De wijze waarop kinderen in staat worden gesteld zich te ontwikkelen
is binnen de opvatting van Montessori van directe invloed op de wijze waarop de mensen
zich tot elkaar verhouden: op de manier waarop de maatschappij wordt ingericht. Montessori
was dan ook van mening dat door de opvoeding op haar manier in te richten,
maatschappelijke verbeteringen zouden kunnen worden bereikt.
Haar antropologische en maatschappelijke inzichten hebben directe consequenties voor
haar pedagogische opvattingen. Gedurende haar hele loopbaan heeft Montessori er telkens
op gewezen dat het fundamentele probleem van de pedagogiek in feite niet pedagogisch
was, maar sociaal; het verbeteren van de relatie tussen kind en volwassene. De begrippen
‘zelfstandigheid’ en ‘vrijheid’ stonden daarbij centraal. Alleen zo konden kinderen zich
ontwikkelen tot vrije mensen die het voortdurend verbeteren van de samenleving nastreven.
Kosmische opvoeding
In India (1939) ontwikkelde Montessori haar kosmische visie op mens en wereld, die leidde
tot het beschrijven van een plan voor kosmische opvoeding en onderwijs. Montessori
ontwikkelde deze visie vanuit haar studie op diverse wetenschappen, bestudering van de
theosofie en haar persoonlijke godsdienstige overtuiging.
Het centrale idee van de kosmische visie is dat de mensheid deel uitmaakt van het grote
kosmische plan waarin alles, bewust of onbewust, het grote doel van het leven dient (‘To
educate the human potential’).
De mens heeft in dit geheel een speciale rol. Hij heeft immers het vermogen om zich aan
omstandigheden aan te passen. Dit adaptatievermogen zorgt ervoor, samen met het gebruik
van gereedschappen en met behulp van taal, dat de mens invloed kan uitoefenen op en
mede vorm kan geven aan het uiterlijk van onze planeet. De mens kan zijn plaats in het
geheel overzien en overdenken. Dit houdt in dat de mens kan ingrijpen en de wereld mede
vorm kan geven, maar het betekent ook dat de mens verantwoordelijkheid draagt
voor het in stand houden van het geheel. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid richt zich
op het vreedzaam samenleven van alle mensen op aarde en dat leidt uiteindelijk tot
wereldvrede.
De kosmische taak van de mens is volgens Montessori het handhaven van de wereldorde,
het bevorderen van de evolutie en het verder vervolmaken van de kosmos.
Het ontwikkelen van de persoonlijkheid, die op deze wijze een bijdrage levert aan de opbouw
van cultuur, krijgt op deze wijze een betekenis die boven het individu uitgaat. De ideeën van
oude filosofen, waaronder Plato en Pythagoras, hebben Montessori beïnvloed in haar

15

Bron: Het Montessori Basisonderwijs: Inspectie van het Onderwijs 2007
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denken. In de oude mysteriescholen werd kennis bijgebracht van een harmonisch
universum. Het ging om inzicht en bewustheid van alles wat de kosmos insloot.
Binnen de Montessoripedagogiek en -didactiek komen deze patronen steeds terug,
bijvoorbeeld in de terminologie: ‘psico aritmetica’/’psico geometria.
De kosmische visie vertaalde Montessori naar haar concept van kosmische opvoeding.
Daarin staat het ontwikkelen van een kosmische houding centraal. Kosmische opvoeding
brengt waardering bij voor de schepping en voor alles wat door menselijke samenwerking tot
stand is gekomen.
Vredesopvoeding
Een kosmische houding wordt ontwikkeld als het kind zich bewust wordt van de
mogelijkheden en van de verantwoordelijkheid om deze mogelijkheden te gebruiken ten
behoeve van de gemeenschap. Door het ontwikkelen van deze houding en het aanwakkeren
van liefde voor alle onderwerpen waar het over leert, hoopte Montessori dat mensen in het
algemeen meer humaan zullen worden en dat er aan gewelddadige oorlogen een eind zal
komen. Zij achtte het nodig om het individu vanaf de jongste jaren te plaatsen in relatie tot de
mensheid en duidelijk te maken dat ieder mens een schakel vormt in alles wat in wereld tot
stand komt. Montessori eerbiedigt daarbij de persoonlijkheid van elk individu, ongeacht zijn
aanleg en verworvenheden.
IDENTITEITSONTWIKKELING 16
Socialiteit
Socialiteit ontwikkelen betekent dat het kind door om te gaan en rekening te houden met
anderen, samen te werken, zich leert handhaven in een groep (sociale integratie). Het
vermogen van het kind zich sociaal te gedragen is van vitaal belang, dat wil zeggen voor de
ontwikkeling van het kind als persoon.
De sociale ontwikkeling vindt plaats in een heterogene groep die wordt gezien als een
‘maatschappij’. Hierdoor en door de voorbereide omgeving kunnen kinderen vrije
betrekkingen aangaan en samenleven. Het proces van de sociale integratie verloopt in een
aantal stappen: van de ontwikkeling van het gemeenschapsgevoel, de zogenaamde
clangeest in de onderbouw, naar het geleidelijk deelnemen in een georganiseerde
maatschappij, bijvoorbeeld door gezamenlijk plannen te maken en uit te voeren, groepjes te
vormen en zich te oriënteren op de buitenwereld.
Om zich met andere individuen te kunnen vereenzelvigen ontwikkelt het kind het perspectief
nemen. Binnen dit sociaal perspectief nemen zijn verschillende stadia; van
ongedifferentieerd perspectief nemen bij de 3- tot 4-jarigen tot en met het denken in termen
van een derde persoon bij de 12-jarigen
Moraliteit
Morele ontwikkeling houdt in dat kinderen het besef en de kennis ontwikkelen van de
gewoonten en normen van hun omgeving evenals het sociale gevoel van
medeverantwoordelijkheid en rechtvaardigheid.
Kinderen in de onderbouw zijn ontvangend ingesteld en absorberen indrukken. In deze
levensfase imiteren zij de volwassenen in houding en gedrag en nemen ze over wat de
volwassene goed vindt en in praktijk brengt.
Kinderen in de middenbouw accepteren niet zonder meer feiten en gedragingen van
anderen. Ze stellen zaken ter discussie en willen ze begrijpen, voordat ze zich iets eigen
maken. Montessori zegt hierover: ‘het kind is dan een rebel’.
Oudere kinderen leren reflecteren en kijken als het ware vanuit ‘een derde persoon’. In het
montessorionderwijs draagt het verkeren in een heterogene groep direct bij aan de morele
ontwikkeling.

16

Bron: Het Montessori Basisonderwijs: Inspectie van het Onderwijs 2007
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SAMENWERKENDE CULTUUR
De samenwerkende cultuur wordt als volgt gestimuleerd en aangetoond:














Stimulerende factoren
Kinderen worden geplaatst in naar leeftijd heterogene leeftijdsgroepen wat het leren
omgaan met kinderen van een andere leeftijd stimuleert. Waar en wanneer mogelijk zijn
kinderen in de gelegenheid ook kinderen van andere groepen te ontmoeten;
Kinderen ontwikkelen zich vanuit het principe “vrijheid in gebondenheid”; vrijheid in de
keuze van samenwerkingspartners heeft ook zo zijn beperkingen en kan enkel als
gedragsverwachtingen binnen groepen helder zijn. Om dit te bevorderen wordt aan het
begin van elk schooljaar in de groepen gewerkt met het thema “Wij zijn een groep”.
Professionals maken deel uit van een team. De teams en de individuele werknemers
maken gebruik van een grote mate van regelruimte en komen tot afstemming op
vastgestelde momenten in teambijeenkomsten;
Leden van het onderwijsteam werken samen, zo mogelijk met ouders in werk- en
projectgroepen;
Ouders worden in de gelegenheid gesteld op verschillende wijzen mee te denken en mee
te werken in het belang van de organisatie en de mensen die daarin samen de
gemeenschap vormen.
Bewijzende factoren
Zien! is het instrument dat wordt gebruikt om de sociaal- emotionele ontwikkeling van
kinderen in beeld te brengen. Het invullen van het instrument wordt per kind tenminste
jaarlijks gedaan. De uitkomsten geven professionals informatie over de (voorwaarden
voor) de ontwikkeling van het individuele kind op dit terrein. Gebundelde kind- informatie
geeft professionals ook informatie over de stand van zaken op dit gebied in de groep als
geheel;
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder kinderen in
de leerjaren 6 tot en met 8 uitgevoerd;
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder leden van
het onderwijsteam uitgevoerd;
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder ouders
uitgevoerd;
Incidenten worden geregistreerd

SOCIALE VEILIGHEID EN WELBEVINDEN
De sociale veiligheid en het welbevinden worden als volgt gestimuleerd en
aangetoond:
Stimulerende factoren
Professionals richten zelf de (montessoriaanse) voorbereide omgeving in en voelen zich
ervoor verantwoordelijk dit een veilige en ordelijke plek te laten zijn. Richtinggevende
uitspraken in dit verband zijn:
 Kinderen ontwikkelen zich vanuit “vrijheid in gebondenheid”. Vrijheid kan bestaan als
gedragsverwachtingen binnen een groep helder zijn.
 De ruimte is tegelijkertijd begrensd en open, zowel fysiek als mentaal.
 Kinderen worden erin begeleid zorg te dragen voor de fysieke omgeving en zorg te
dragen voor het welbevinden en welzijn van de ander;
 Er is een bondig actieplan/gedragscode bij het constateren van pesten (zie bijlage A)
 (Vermoedens van) Kindermishandeling worden door professionals gemeld bij de
verantwoordelijke instantie
 Montessori Schiedam heeft een vertrouwenspersoon bij wie meldingen over het in het
geding zijn van sociale veiligheid (agressie, geweld en seksuele intimidatie) kunnen
worden gedaan. Zij kan kinderen en ouders ook doorverwijzen naar externen, zoals de
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vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. (Ouders en kinderen kunnen
ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur)
Wanneer gedrag van een kind en/of van zijn ouders leidt tot gevaarlijke situaties voor
andere personen, dit gedrag herhaaldelijk voorkomt en gedragsverandering op termijn
uitblijft, kan worden overgegaan tot middelen als formele berisping, schorsing of
verwijdering. Dit gebeurt door de directeur/bestuurder van de stichting Primo Schiedam in
overleg met de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Psychosociale arbeidsbelasting. Ten aanzien van werkdruk geldt dat er in het kader van
taakbeleid binnen de CAO PO afspraken zijn gemaakt over de besteding van de
Normjaartaak. De school stelt ook jaarlijks een taakverdelingsplan op en vast. Om de
afspraken ook daadwerkelijk na te komen wordt voor elke individuele werknemer rondom
de zomervakantie in beeld gebracht hoe en wanneer hij wordt ingezet in het volgend
schooljaar. Dit gebeurt door gebruik te maken van het programma Taakbeleid via
www.taakbeleid.nl . Daarmee wordt berekend hoeveel de inzetbaarheid in uren op de
gebieden: lesgebonden, c.q. behandeltaken, schooltaken en deskundigheidsbevordering
bedraagt. Het is het beleid van de school een personeelslid daar waar dat kan
schooltaken ‘niet tijd- en plaatsgebonden’ te laten uitvoeren, waardoor er een hoge mate
van keuzevrijheid is voor het personeelslid.
Verzuimbeleid personeel. Binnen de Stichting Primo Schiedam wordt de leidraad
omgang met ziekteverzuim gevolgd, waarin onder meer de uitvoering van het contract
met de Arbo- dienst is uitgewerkt. Kortheidshalve wordt hier verwezen naar hoofdstuk 3
waarin Curatief beleid ter sprake komt.
Schorsing van personeel vindt in voorkomende gevallen plaats conform de geldende
CAO PO.
Verzuimbeleid kinderen. In geval van langdurig en herhaaldelijk verzuim van leerplichtige
leerlingen wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar.
In personeelsgesprekken komt het welbevinden van het individuele personeelslid aan de
orde. Hierdoor is het bespreken van ervaren werkstress (als gevolg van agressie, geweld
en seksuele intimidatie, maar ook anderszins) geborgd.
Bewijzende factoren
Zien! is het instrument dat wordt gebruikt om de sociaal- emotionele ontwikkeling van
kinderen in beeld te brengen. Het invullen van het instrument wordt per kind tenminste
jaarlijks gedaan. De uitkomsten geven professionals informatie over de (voorwaarden
voor) de ontwikkeling van het individuele kind op dit terrein. Gebundelde kind- informatie
geeft professionals ook informatie over de stand van zaken op dit gebied in de groep als
geheel
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder kinderen in
de leerjaren 6 tot en met 8 uitgevoerd;
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder leden van
het onderwijsteam uitgevoerd.
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder ouders
uitgevoerd.
Incidenten worden geregistreerd.

FYSIEKE VEILIGHEID EN GEZOND GEDRAG
De fysieke veiligheid en gezond gedrag worden als volgt gestimuleerd en aangetoond:


Stimulerende factoren
Professionals richten zelf de (montessoriaanse) voorbereide omgeving in en voelen zich
ervoor verantwoordelijk dit een veilige en ordelijke plek te laten zijn. De ruimte is
tegelijkertijd begrensd en open, zowel fysiek als mentaal. Kinderen worden erin begeleid
zorg te dragen voor de fysieke omgeving en zorg te dragen voor het welbevinden en
welzijn van de ander;
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Van personeelsleden wordt vanuit hun professionaliteit verlangd dat zij kinderen niet in
gevaarlijke situaties brengen en hen erop aanspreken wanneer zij gevaarlijk gedrag
vertonen;
(Vermoedens van) Kindermishandeling worden door professionals gemeld bij de
verantwoordelijke instantie.
Wanneer gedrag van een kind en/of van zijn ouders leidt tot gevaarlijke situaties voor
andere personen, dit gedrag herhaaldelijk voorkomt en gedragsverandering op termijn
uitblijft, kan worden overgegaan tot middelen als formele berisping, schorsing of
verwijdering. Dit gebeurt door de directeur/bestuurder van de stichting Primo Schiedam in
overleg met de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband passend onderwijs.
Schorsing van personeel vindt in voorkomende gevallen plaats conform de geldende
CAO PO.
Er is een ontruimingsplan.
Van personeelsleden wordt verlangd dat zij zich aan de Arbo- voorschriften houden bij
het uitvoeren van hun werkzaamheden
Een aantal personeelsleden is opgeleid tot BHV-er. De kennis en vaardigheden worden
periodiek geactualiseerd.
Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP). De doelstelling van deze MOP is tweeledig:
In de MOP is geïnventariseerd wat de toekomstige onderhoudsbehoefte van het gebouw
is. Tevens wordt jaarlijks vastgesteld wat het noodzakelijk uit te voeren onderhoud in het
eerstvolgende jaar d.m.v. het beoordelen van voorkomende gebreken op urgentie vraagt.
Controle op naleving van de met het schoonmaakbedrijf gemaakte afspraken over
naleving van het contract;
Jaarlijks worden de gebouwen door de Brandweer gecontroleerd op naleving van de
brandveiligheidsvoorschriften zoals die zijn opgenomen in het Besluit brandveilig gebruik
bouwwerken (Gebruiksbesluit).
Wanneer een (onbedoelde) overtreding geconstateerd wordt, dan heeft het ongedaan
maken daarvan de hoogste prioriteit.
Het binnenmilieu in ons gebouwen heeft onze zorg. In de zomer van 2008 is het dak van
de gebouwen opnieuw gedekt waarbij ook aandacht is besteed aan de dakisolatie om de
binnentemperatuur op een acceptabel niveau te houden. Ook zijn de lokalen op de
bovenverdieping voorzien van een ventilatiesysteem met zogenaamde “terugkoel- packs”
dat in werking treedt wanneer het CO2- gehalte in de lucht te zeer oploopt;
Het schoonhouden van de gebouwen is aanbesteed bij een schoonmaakbedrijf.
Het in het contract per ruimte vastgestelde ‘bestek’ is vertaald naar werkprogramma’s die
schone gebouwen garanderen. Het naleven van het schoonmaakcontract wordt vanuit de
schoolorganisatie gevolgd en periodiek geëvalueerd met het schoonmaakbedrijf.
Jaarlijks wordt een ontruimingsoefening uitgevoerd waarvan kort verslag over het verloop
van de oefening wordt gedaan.
Wij houden de toegangsdeuren van onze gebouw onder schooltijd gesloten, zodat
ongewenste bezoekers niet zomaar binnen kunnen lopen. Bovendien is het een goede
gewoonte van ons personeel om onbekenden vanaf de toegangsdeur te begeleiden naar
hun afspraak elders in het gebouw.
Ouders die hun kinderen met de auto brengen, proberen de auto zo te parkeren, dat de
doorgang in de straat niet belemmerd wordt.
Elke woensdag na een schoolvakantie controleren vrijwilligers alle kinderen op hoofdluis
(zie: Luizenprotocol)
Voor kinderen in de midden- en bovenbouwgroepen geldt, dat douchen verplicht is na
afloop van de les bewegingsonderwijs.
Professionals willen kinderen leren bewuste en verantwoorde keuzes te laten maken.
Montessori Schiedam communiceert naar ouders en kinderen dat zij voorstanders zijn
van gezonde traktaties.
Dieren worden in het gebouw in beginsel niet toegelaten;
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In het gebouw geldt een rookverbod. Bovendien vragen wij de ouders een goed
voorbeeld te geven en verzoeken wij hen ook niet te roken in de nabije omgeving van de
school.
Vuurwerk en (op) wapens lijkende (voorwerpen) zijn in het gebouw en op het plein niet
toegestaan.
Bewijzende factoren
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder kinderen in
de leerjaren 6 tot en met 8 uitgevoerd;
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder leden van
het onderwijsteam uitgevoerd.
Jaarlijks wordt via het kwaliteitssysteem WMK een tevredenheidpeiling onder ouders
uitgevoerd.
Ongevallen die in het gebouw plaatsvinden worden geregistreerd
Ongevallen die op het plein buiten het gebouw plaatsvinden worden geregistreerd
geordend naar het speeltoestel waarop of waarbij het ongeval plaats heeft gevonden.
Gebruiksbesluit na inspectie brandweer
Beknopt verslag meest recente ontruimingsoefening
Periodiek verslag controle naleving schoonmaakcontract

PEDAGOGIEK
ANTROPOLOGISCHE THEORIEVORMING 17
Montessori schreef een pedagogische theorie over lichamelijke en geestelijke ontwikkeling
van kinderen in een tijd waarin men in de wereld en in de samenleving zocht naar ‘hoe
gezond te worden’. Over kinderen en de kinderlijke ontwikkeling was in haar tijd nog niet veel
bekend. Montessori sprak dan ook over de ‘ontdekking’ van het kind en het ‘onbegrepen’
kind. In haar opleidingscursussen sprak ze over het kind als mens.
In haar beschrijvingen van de ontwikkeling van de mens schetste ze een ideaal
type mens: harmonisch, volkomen ontwikkeld en normaal. Net als haar leermeesters vat
Montessori ‘ziekte’ op als iets van buitenaf dat inbreuk doet op het goede leven. Gezond en
normaal zijn grondthema’s in de montessoripedagogiek 18
Montessori gaat echter een stap verder en stelt dat, indien kinderen hun ontwikkeling goed
realiseren, ook de samenleving goed wordt. Om dit waar te maken moet het kind
‘genormaliseerd’ zijn en ‘bevrijd’ zijn van kuren, ziekten van de geestelijke gezondheid,
deviaties en afwijkingen. Montessori’s idee over ontwikkeling stoelt dus op ‘gezond zijn’ in de
betekenis van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.
Montessori hanteert in haar antropologische noties steeds het harmonisch ideaal. Dat kan
getypeerd worden met de begrippen ’normaliteit’ en ‘gezondheid’. De ontwikkeling van het
kind weerspiegelt volgens haar de ontwikkeling van de mensheid als geheel. Om die reden
noemde ze het kind ‘de bouwer van de mens’ en gaf ze het een eigen functie.
Ze beschreef ontwikkeling volgens een bepaald ritmisch grondplan. Het gaat om vier fasen
met elk twee subfasen, ieder met eigen specifieke kenmerken:
• infancy - tot 6 jaar;
• childhood - tot 12 jaar;
• adolescence - tot 18 jaar;
• maturity - vanaf 18 jaar.
Hierbij ging ze er vanuit dat individuele ontwikkeling te vatten is onder één omvattend,
universeel begrip: ‘individu’. Aan deze universaliteitclaim kleeft het bezwaar dat de eigen
ontwikkeling van elk kind (tot 18 jaar) niet kan afwijken van wat zij als universele/
genormaliseerde ontwikkeling heeft omschreven en dat de ontwikkelingsmomenten zich
17
18

Bron: Het Montessori Basisonderwijs: Inspectie van het Onderwijs 2007
Montessori en Fascistisch Italië; H. Leenders, Utrecht 1999 Intro /Baarn
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‘stapelen’. Is een fase niet goed ontwikkeld, dan heeft dat gevolgen voor de volgende fase,
die dan bij voorbaat van mindere kwaliteit is. Het is dus noodzaak dat alle fases goed
doorlopen worden. Het tempo waarin kinderen de fases doorlopen kan verschillend zijn.

Montessori ’ontdekte’ het kind door het intensief te observeren. Ze nam een innerlijke
aangeboren drang waar om actief de wereld te verkennen en zich daarmee voor te bereiden
op de volwassenheid. Dit verkennen gebeurt met alle zintuigen, met de zich ontwikkelende
intellectuele vermogens, met het gehele wezen. Montessori noemt dit ‘de absorberende
geest’. Waarnemen legt de basis voor cognitieve ontwikkeling. Bewustzijn ontstaat door
beweging. Motorische handelingen zijn dan ook beslist noodzakelijk om de geest te
ontwikkelen. Herhalend gedrag, zoals dat met name bij jonge kinderen kan worden
waargenomen, acht Montessori daarom van groot belang voor de cognitieve ontwikkeling.
Dat wil zeggen: herhaling die het kind zélf kiest om hem innerlijk motiverende redenen.
Montessori noemde dit fenomeen ‘polarisatie van de aandacht’.
De relatie tussen zintuiglijke en geestelijke ontwikkeling stoelt op een harmonisch evenwicht
tussen zoals Montessori het aangeduid heeft: het psychische en het fysieke. Pas in het
evenwicht van een gezonde geest in een gezond lichaam uit zich volgens haar de harmonie.
Zo uit aandacht zich in de herhaling van de handeling en wordt duidelijk hoe het proces van
zelfontwikkeling verloopt.
Kenmerkend in het ontwikkelingsverloop zijn de ‘gevoelige perioden’.
Montessori omschreef dat er in bepaalde perioden meer verschijnselen optreden van brede
ontwikkeling en grote veranderingen dan in de andere. In het kleine kind bestaat een
onbewuste geestesvorm die een scheppend vermogen bezit: ‘de absorberende geest’. Deze
geest bouwt aan ontwikkeling volgens het patroon van ‘innerlijke gevoeligheden’ Deze treden
vooral op van nul tot zes jaar. En wel op de ontwikkelingsgebieden, waarneming, motoriek
en taal. Daarna, van zes tot achttien jaar, op gebied van moraliteit en socialiteit.
De uit de biologie ontsproten ideeën van Montessori over ontwikkeling en rijping gelden
zowel voor de lichamelijke als de geestelijke ontwikkeling. Het fundamentele verschil tussen
kind en volwassene is, volgens Montessori, dat het kind in een continue staat van
metamorfose is, terwijl de volwassene de norm van de soort al grotendeels heeft bereikt.
Deze metamorfose is niet een met gelijkmatige intensiteit verlopend proces. Er zijn perioden
van min of meer uniforme groei, maar ook perioden waarin de ontwikkeling opeens zeer
intensief lijkt te verlopen. In zo'n periode lijkt het gehele wezen van het kind zich er op te
concentreren om zich een bepaald begrip of een bepaalde handeling eigen te maken.
Montessori noemt dit verschijnsel ‘de gevoelige periode’.
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PEDAGOGISCHE THEORIEVORMING 19
Montessori’s theorie over opvoeding is gebaseerd op een naturalistisch beeld. Ze heeft dit
beeld regelmatig aangepast naar de vorm, zonder haar conceptie ‘de mens willen helpen om
zijn onafhankelijkheid te veroveren door hem die middelen te willen bieden om zich van de
onderdrukking door oude opvoedkundige vooroordelen te bevrijden’ 20 prijs te geven.
Opvallend in de levensgeschiedenis van Maria Montessori is dat zij zich verschillende keren
geplaatst ziet voor verschillende dilemma’s’ en deze aangrijpt om haar theorie vorm te
geven. Zo neemt in haar pedagogie het begrip ‘strijd’ een belangrijke plaats in 21. Een
voorbeeld hiervan is het plaatsen van een veilig familieleven tegenover een gevaarlijke
jungle. Een jungle, omdat de situatie waarin het kind wordt opgevoed een doel heeft dat
slechts de ouders dient. Montessori heeft de geheimzinnigheid van het gesloten gezin
geprobeerd te doorbreken door haar pedagogische ideeën er tegenover te stellen. Dit bleef
niet alleen bij theorie. Zo is ze aan de slag gegaan in het eerste kinderhuis (Casa dei
Bambini) in Rome. Tijdens haar openingsrede stelde ze voor om de opvoeding van huis naar
school te verplaatsen. Door het kind in een omgeving te plaatsen met materiaal dat
ontwikkeling, diepe concentratie en inspanning aanwakkert, zijn straffen en belonen door de
volwassenen overbodig. Wanneer het kind zijn werk zelf kiest, zien we een verhoogde
inspanning, diepe concentratie en grote belangstelling! Straffen en belonen doen een beroep
op de laagste gevoelens van kinderen, zoals snoeplust, ijdelheid en eigen liefde.
Over volwassenen in het algemeen en onderwijzeressen in het bijzonder schreef Montessori
dat ze te vaak door hun vooroordelen belemmerd worden om goed naar het kind te kijken.
Vooroordelen zijn: het denken in verschillende graden van moeilijkheid, denken dat kinderen
rust nodig hebben, denken dat de volwassene de kennis van het kind moet uitbreiden door
voortdurende toepassingen te zoeken in de omgeving of door generaliseren.
De strijd waartoe pedagogie kinderen stimuleert, mag nooit het resultaat zijn van agressie en
geweld vanuit de opvoeder, maar zet kinderen aan zich te ontdoen van belemmerende
factoren vanuit de omgeving en de volwassenen. Het kind leert het zelf te doen/ontdekken
en verantwoordelijkheid te dragen voor hetgeen het heeft geleerd.
19

Bron: Het Montessori Basisonderwijs: Inspectie van het Onderwijs 2007
Het onbegrepen kind; Maria Montessori 1950
21 Maria Montessori 1870-1952 ; Marjan Schwegman; Amsterdam University Press 1999
20
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Opvoeders zijn van belang om voor het kind een weg te banen die ze omschrijft als ‘hulp ten
leven’. Daarom ontwierp Montessori materialen die het kind in elke gevoelige periode een
houvast bieden en een stimulans aanreiken om er iets mee te doen, zonder daarbij direct
afhankelijk te zijn van de volwassenen. Montessori besteedde ook aandacht aan
architectonische aspecten van gebouwen en ruimtes waarin kinderen verblijven. Ze zorgde
voor grote ruimtes waarin kinderen veel kunnen bewegen en ruimte kunnen ervaren.
Montessori hechtte letterlijk belang aan een ‘leeg centrum’ voor kinderen als ‘psychisch
lokaal’. Zij dacht op dit punt anders dan de positivisten in haar tijd. Die vonden dat alle
geheimen van de mens aan het licht konden en moesten komen en ontkenden ook als
zodanig dat de mens een ziel bezit. Montessori echter, ruimde in haar theorie wel ruimte in
voor het mysterie dat zij ‘de ziel’ noemde en creëerde daar ook letterlijk ruimte voor.
In de opvoeding van kinderen in aanloop naar en tijdens de puberteit is de
verantwoordelijkheid die de kinderen, zowel zelf als gemeenschappelijk, dragen voor een
goede gang van zaken essentieel. Zij ontwikkelen hierdoor een gevoel van onafhankelijkheid
en eigenwaarde, een vertrouwen in de eigen persoonlijkheid, noodzakelijk om de snel
veranderende samenleving tegemoet te kunnen treden. Dit zelfvertrouwen moet niet
berusten op door de volwassenen gegeven oordelen (cijfers), maar op zelf verrichte nuttige
arbeid die ertoe bijdraagt dat kinderen zich zelfverantwoordelijk ontwikkelen. De intellectuele
ontwikkeling wordt zeker niet verwaarloosd, maar neemt in de puberteit geen centrale plaats
in. Deze wordt zo veel mogelijk geïntegreerd in het geheel en zichtbaar gemaakt in de
praktijk door aangeleerde vaardigheden en kennis toe te (leren) passen
PEDAGOGISCH KLIMAAT 22
Ten aanzien van het pedagogisch klimaat is in het montessorionderwijs van de 21e eeuw het
uitgangspunt dat de relatie tussen leraren en kinderen gebaseerd is op wederzijdse
betrokkenheid, vertrouwen en respect. Het klimaat komt in het bijzonder voort uit het
handelen van de leraar en kinderen en garandeert dat het kind zich begrepen voelt in
gevoelens en in denken, zich veilig voelt om fouten te maken en in discussie te gaan.
Kinderen en leraren scheppen een klimaat waarin kinderen zich in vrijheid en zelfstandigheid
kunnen ontwikkelen en leren. Het klimaat maakt ook dat het kind de leraar zodanig vertrouwt
dat deze in het onderwijsleerproces een aantal didactische functies kan vervullen om
kinderen in het leerproces te helpen en dat de leraar het kind verantwoording kan vragen
over de gemaakte keuzes en zijn handelen. Kind en leraar hebben ieder een eigen rol en
verantwoordelijkheid.
Kinderen dragen een verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor hun eigen werk
passend bij hun ontwikkelingsfase. De volwassenen erkennen dat het kind zelf beschikt over
krachten om zich te ontwikkelen en brengen dit tot uitdrukking in hun houding door hen
ruimte te bieden.
Het tempo waarin de latente gevoeligheden achtereenvolgens manifest worden in de
ontwikkeling van kinderen, is individueel verschillend en dat wordt als leidend principe ook
geaccepteerd. Perioden van groei, met daarin de gevoelige perioden, worden niet meer
gezien als min of meer gesloten fasen in het kinderleven. Uitgangspunt is nu dat ze worden
bepaald door enerzijds endogene factoren, die bij iedere mens uniek zijn, en exogene
factoren anderzijds. Samen zijn ze bepalend voor wanneer, hoe en in welke kwaliteit een
mens zich zal ontwikkelen. Deze fragiele samenwerking brengt de volwassenen in het
algemeen, en de leraar in het bijzonder, ertoe te reflecteren op de eigen positie ten opzichte
van het kind, de aangeboden ruimte en op mogelijkheden en belemmeringen ervan.

22

Bron: Het Montessori Basisonderwijs: Inspectie van het Onderwijs 2007
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Opvoeden in de montessoristijl 23 betekent dat er expliciet aandacht is voor gedragsregels,
deze worden benoemd, getoond en voorgeleefd. Doordat een kind weet en ziet hoe het hoort
kan het zich op die manier gedragen en voelt het zich competent.
Opvoeders fungeren als rolmodel. Normalisatie is een gedragsaspect dat gedurende de
gehele dag, het hele jaar door voorgeleefd wordt. Voorleven laat de kinderen zien, wat
gewenst gedrag is. Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van kinderen aan
voorspelbaar gedrag en dat biedt veiligheid. Naast dit gedrag biedt voorspelbaar taalgebruik
dat ook. Het geeft kinderen rust, als zij weten waar zij aan toe zijn.
Om goed te kunnen werken en te kunnen leren is het belangrijk een goedlopende groep te
hebben, met weinig ordeverstoringen en prettige relaties. Deze omgeving voelt als een
veilige omgeving, waar je graag wilt zijn. Dit geldt voor thuis, dit geldt voor school, dit geldt
voor een club, overal en altijd. Overal waar meer mensen samenzijn wil je een prettige sfeer
hebben.
Marzano (2011) beschrijft vier soorten strategieën voor leerkrachten, strategieën die
aantoonbare positieve invloed hebben op het gedrag van kinderen in de groep:
• Regels en routines: duidelijk maken van regels en het uitspreken van
verwachtingen. Het hoogste effect treedt op bij regels die in overleg zijn
opgesteld.
• Omgaan met ordeverstoringen: preventieve maatregelen en erkenning van
behoeften van kinderen hebben een groot effect.
• Relatie leerkracht - kind: stimuleren van contact en wederzijds respect. De
leerkracht combineert een zekere mate van dominantie met een coöperatieve
instelling naar de kinderen.
• Mentale instelling van de leerkracht: ontwikkelen van de alertheid van de
leerkracht zodat die voortdurend weet wat er gebeurt in de groep. Daarbij houdt
de leerkracht bewust controle over de eigen gedachten en gevoelens bij het
reageren op storend gedrag van de kinderen.
DE OPVOEDER 24
De opvoeder in de montessoristijl is op zoek naar balans. De balans tussen sturen en
volgen: in actie en in observeren, in afstand en in nabijheid, in ingrijpen en in afwachten. Dat
is niet eenvoudig, dit vraagt oefening, een kritische blik naar jezelf en flexibiliteit. Als je
flexibel bent raak je niet zo gauw van slag als dingen anders gaan dan je wilt. Daarnaast
durft de opvoeder zijn eigen persoonlijkheid te tonen en zijn eigen kracht. De kracht
waarmee hij laat zien wie hij is en waarmee hij kan boeien. juist in details kan de opvoeder
zijn persoonlijke kleur laten zien in een groep (of gezin). Deze persoonlijke kleur drukt een
stempel op de voorbereide omgeving en op de kinderen waarmee de opvoeder werkt.
Kinderen hebben recht hebben op een opvoeder die optimisme uitstraalt, een beetje geluk,
een beetje vertrouwen, een beetje zorgeloosheid, een beetje humor. Kortom: positieve
emoties. In een negatieve stemming denken we op een heel andere manier, dan als we in
een positieve stemming zijn. Csikszentmihalyi (Seligman, 2002) heeft de term flow
beschreven; het is de situatie waarin je je gelukkig voelt met wat je doet en waarbij de dingen
bijna vanzelf lijken te gaan. In de montessoristijl zien we grote overeenkomsten tussen
normalisatie en flow. Voor de ervaring van flow is het belangrijk, dat je je uitgedaagd voelt
om iets te kunnen dat je nog nét niet kunt, èn: het is belangrijk dat je kiest in vrijheid, je doet
wat je ook echt wilt doen.
Mensen die flow ervaren laten positieve emoties zien. Hoewel niemand permanent in een
situatie van flow kan zitten, noch als opvoeder, noch als kind, ben je je bewust van de
positieve gevolgen hiervan. je werkt vanuit een positieve grondhouding, je weet dat kinderen
erdoor kunnen groeien. Kinderen hebben hier hun hele leven plezier van, het versterkt hun
veerkracht.
23
24

Bron: En nu Montessori!, Jacqueline Hendriksen 2013
Bron: En nu Montessori!, Jacqueline Hendriksen 2013
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PEDAGOGISCH HANDELEN 25
Bovenstaande vier strategieën passen goed binnen de montessoristijl. Waar Marzano
inzoomt op de aanpak van een groep, beschrijft Montessori de kwaliteiten die leraren en
opvoeders inzetten
.

Het gaat dan om de volgende kwaliteiten (in willekeurige volgorde):
De leraren en opvoeders:
• zijn gericht op de actieve ontplooiing van het kind
• hebben een observerende houding
• hebben kennis van leerlijnen en het gebruik van het materiaal daarbij
• stralen rust, geduld, liefde en nederigheid uit
• spreken met zachte stem en zijn zich bewust van wat ze zeggen
• zorgen voor de omgeving
• tonen respect en zorgen dat de kinderen elkaar in hun waarde laten
• zijn aantrekkelijk
• geven altijd blijk van vertrouwen
• bieden kennis aan
• geven kinderen de kans zelf kennis op te doen
• zijn op de achtergrond
• geven leiding
• hebben kennis van het ontwikkelingsverloop
• geven groepslessen en individuele lessen om de aandacht van de kinderen te richten
Het pedagogisch handelen 26 wordt als volgt gepreciseerd in twee typen competenties:
interpersoonlijk competent
Een interpersoonlijk competente leidster (individueel):
 leidt en begeleidt
 volgt en stuurt
 treedt terug en geeft ruimte
 ontvangt en bevestigt
 stimuleert de communicatie en samenwerking
wat tot uitdrukking komt in de volgende gedragskenmerken:
1. maakt contact met ieder kind in zijn groep, zorgt ervoor dat ieder kind contact kan
maken met hem en bouwt een professionele relatie op;
2. brengt een goede samenwerking met en tussen de kinderen tot stand;
3. stimuleert door zijn wijze van communiceren, het kind tot zelfstandige verwerking van
gevoelens en ervaringen;
4. maakt voor het kind belangrijke ervaringen en thema´s op groepsniveau
bespreekbaar
5. biedt aan ieder kind veiligheid en geborgenheid
Pedagogisch competent
Een pedagogisch competente leidster zorgt ervoor dat de kinderen:
 weten dat ze erbij horen en welkom zijn
 weten dat ze gewaardeerd worden
 gestimuleerd worden in het ontwikkelen van hun vermogens en de vrijheid hebben
voor het begaan van eigen leerwegen
 uitgedaagd worden om initiatieven te nemen en zelfstandig te werken.
 leren verantwoordelijkheid voor hun keuzes te dragen
 op een respectvolle manier met elkaar omgaan en verantwoordelijkheid te nemen
voor elkaar en de omgeving
25
26

Bron: En nu Montessori!, Jacqueline Hendriksen 2013
Bron: Beoordeling montessori- leiders
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de gelegenheid krijgen en geprikkeld worden om binnen een Periode van groei zich
zelf te kunnen zijn

Wat tot uitdrukking komt in de volgende gedragingen:
1. creëert voorwaarden die de afhankelijkheid doen afnemen en de zelfstandigheid
doen groeien
2. creëert situaties die kinderen in staat stelt onderzoek te doen binnen voor hen
betekenisvolle contexten
3. eerbiedigt de persoonlijkheid van elk individu ongeacht aanleg en verworvenheden
4. stelt zich open voor de behoeftes en verlangens van de kinderen, is nieuwsgierig en
toon interesse en respect
5. kan kinderen zó begeleiden dat zij aandacht houden voor het werk van hen zelf en
respect hebben voor het werk van anderen helpt met bewuste strategieën kinderen
om zelfstandig, geconcentreerd en taakgericht te werken ten einde hun ontwikkeling
te stimuleren
6. heeft een goed beeld van het sociale klimaat in een groep kinderen en van het
individuele
7. welbevinden en de morele ontwikkeling van de kinderen
8. geeft blijk geeft van positieve verwachtingen ten aanzien van het gedrag van
kinderen
9. heeft zicht op de regels en afspraken die nodig zijn voor een positief sociaal klimaat
en ontwikkeling van zelfstandigheid
10. evalueert zijn aanpak of benadering en stelt deze zo nodig bij voor individuele
kinderen en de hele groep

PEDAGOGISCH – DIDACTISCH KLIMAAT
PERSPECTIEF OP ONDERWIJS 27
Onze visie op onderwijs is ontstaan als reactie op de gebruikelijke gang van zaken in de tijd
waarin Maria Montessori leefde en werkte. Kinderen werden in die tijd gezien als onmondige
wezens die alleen door de hulp en het voorbeeld van volwassenen iets zouden kunnen leren.
De kinderlijke drang tot beweging, tot eigen initiatieven, werd gezien als losbandigheid, die
het leren in de weg stond. Voor wat betreft het onderwijs reageerde Montessori vooral op
situaties die volgens de toen gangbare principes van Herbart 28 waren ingericht. De kinderen
werden in hun schoolbanken letterlijk en figuurlijk kort gehouden. Leren bestond uit de
methode van voordoen en nadoen. Het (letterlijk) reproduceren van de door de leraar
aangereikte leerstof gold als hoogste doel.
Montessori legde het zwaartepunt van de hervormingen in het onderwijs bij de rol en functie
van de omgeving, van het materiaal en bij een (andere) houding van de volwassenen.
Omgeving
Montessori benoemde een directe relatie tussen het kind en de omgeving.
De leraar vormt, door aanbieding van interessante leermiddelen en zijn inwijding in het
gebruik ervan, in de eerste plaats een schakel tussen kind en omgeving.
De eisen die Montessori stelde aan ‘de omgeving’ hebben belangrijke consequenties voor de
inrichting en vormgeving van het schoolgebouw, de ruimte om de school, de groepsruimtes,
de aanwezigheid van materialen en de groepssamenstelling.
De leer/werkomgeving moet zich aanpassen aan de behoeften van kinderen, maar vooral
aan de ontwikkelingsfasen, en kenmerkt zich als ‘levensmilieu’. De omgeving is het directe
middel om kinderen aan te zetten tot ‘innerlijke werkzaamheid’ en tot constructief gebruik van
hun energie.
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Montessori sprak in dit verband over ‘normalisatie’ van het gedrag. De concentratie die het
kind opbrengt is bepalend voor de persoonlijkheid en voor de relatie die het kind ontwikkelt
ten opzichte van zijn omgeving.
Montessori gaf kinderen veel ruimte om te bewegen, zorgde voor verplaatsbaar meubilair,
tafels en stoelen (in plaats van vaste banken) en open kasten, waaruit kinderen zelf
materialen konden pakken. Kinderen waren in principe niet gebonden aan een bepaalde
ruimte, zij konden overal aan het werk.
De omgeving is een geordend geheel. Er zijn routines voor het gebruik van de ruimtes, het
gebruik van het materiaal en omgangsvormen. Montessori schreef in dit verband over het
proces om tot innerlijke orde te komen door het kind de uiterlijke orde te laten beleven en
zich orde eigen te maken en door systematische geordende ervaringen op te doen met
zintuiglijk materiaal.
Een belangrijk aspect van de omgeving is de heterogeen samengestelde groep.
Continuïteit is belangrijk als het onderwijs zich richt op de ontwikkelingsbehoeften van
kinderen en op de totale ontwikkeling als mens (zie ook basisdocument Pedagogiek).
De leeftijdsspreiding binnen een groep loopt idealiter synchroon met de perioden van
groei, dat wil zeggen van drie tot zes jaar en van zes tot twaalf jaar.
In Montessori Schiedam wordt ingedeeld in de leerjaren die gebruikelijk zijn in het
basisonderwijs: onderbouw (leerjaren 1 & 2), middenbouw (leerjaren 3, 4 & 5) en bovenbouw
(leerjaren 6, 7 & 8).
Montessori had met deze indeling ook voor ogen de sociale groei te stimuleren.
Groepsleraar
Montessori riep op tot het respecteren van de innerlijkheid van het kind, door
vooral een afwachtende houding aan te nemen, goed te kijken naar het kind en
te vertrouwen op diens eigen krachten. Opvoeders moeten een voorbeeld voor het kind
willen zijn, moeten nederigheid betrachten en niet in de plaats van het kind handelen.
Ze moeten het in staat stellen zonder hulp van de opvoeder iets te leren.
De observerende houding van de groepsleiding is een houding die een
natuurwetenschapper kenmerkt. De groepsleiding ‘kapitaliseert’ op aannames dat het kind
een ontwikkeling ten goede kent, dat alle ontwikkeling aan elkaar gelijk is, dat er met
hetzelfde ontwikkelingsmateriaal gewerkt kan worden en dat het enige dat in observeren
naar voren kan komen, het verschil in tempo is.
Indien een leraar een kind benadert, moet dat met de nodige voorzichtigheid om het in zijn
activiteit niet te storen. Montessori leerde de leraars warmte en sensitiviteit uit te stralen en
zich wellevend te gedragen.
Straffen en belonen zijn geen middelen waarvan de leraar gebruik mag maken. De grote
opdracht was dan ook met name zorg te dragen voor een goede omgeving en zelf op de
achtergrond te blijven.
Materiaal
Montessori zei niet wat kinderen moeten leren, maar wel hoe. Zij hechtte belang aan het
precies gebruik van haar materiaal. De onderwijsgevende is verantwoordelijk voor de juiste
aanbieding (lees: instructie) ervan.
De aard en de vorm van het materiaal moesten langs wetenschappelijke weg vastgesteld
worden. Hierbij werd nagegaan wat de onontbeerlijke voorwaarden zijn om het verschijnsel
van de aandachtconcentratie op te roepen. Vanaf het begin is Montessori overtuigd geweest,
zo blijkt uit haar geschriften, van de mogelijkheid tot het precies vast kunnen stellen van wat
goed ontwikkelingsmateriaal is.
Later stelde ze vast dat het de prikkels zijn die bij het kind reacties oproepen en die zorgen
voor de wijziging van de persoon. Het gaat er dus om dat het materiaal de juiste prikkel
uitzendt. In dit verband wordt besproken over de isolatie van de eigenschap of over het
waarnemen van de essentie, zoals bijvoorbeeld grootte en dikte.
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LEERKLIMAAT
De Methode
Bovenstaande aspecten (omgeving, materiaal en leiding) worden ook wel de pijlers van ‘de
Methode’ genoemd, ieder met hun eigen specifieke inhoud en onderlinge relatie.
In het montessorionderwijs wordt er, in het bijzonder voor het jongere kind, vanuit gegaan
dat de drang tot ontwikkeling van nature is gegeven en onder meer tot uiting komt in
gevoelige perioden. Wanneer de juiste omgeving wordt gecreëerd, zal het kind de
mogelijkheid grijpen om zich (doelgericht, snel en efficiënt) te ontwikkelen.
Naarmate kinderen ouder worden gaan ze zich breder sociaal en cultureel ontwikkelen.
Eenmaal in de puberteit wordt het voor het kind daardoor moeilijker die drang te richten op
de cognitieve schoolse taken.
De organisatie van het onderwijs
De organisatie van het onderwijs is afgeleid van de principes voorbereide omgeving, actief
leren en leren van en met elkaar (leeftijdgenoten, leraren, oudere en jongere kinderen). Dit
laatste element krijgt vorm in heterogene groepering naar leeftijd, c.q. leerjaar.
De organisatie is gericht op het creëren van een gestructureerde, geordende en selecte
omgeving. Het is een activerende omgeving in die zin, dat zij de kinderen uitdaagt om
nieuwe taken aan te pakken, initiatieven te nemen en grenzen te verleggen. Het is ook een
omgeving die aan de natuurlijke activiteit van kinderen ruimte biedt om te leren en in te
groeien in het medeburger zijn.
Actoren in de omgeving zijn kinderen, groepsgenoten en de leraar. In de interactie tussen
deze actoren (zie hieronder Het Lus- model), materialen en middelen vindt de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen plaats.
Werken is het centrale begrip in onze montessori omgeving, er wordt altijd gewerkt.
Wij realiseren ons dat leren bestaat uit twee zaken: motivatie en tijd. Er is een verband
tussen de tijd die het kind doelgericht bezig is met het werk en de leerprestatie.
Het gaat daarbij niet alleen om het oefenen van wat je al kunt, het gaat ook om tijd die
besteed wordt aan zaken die je nog niet zo goed kunt. Doelgericht oefenen bestaat uit twee
soorten leren: huidige kennis en vaardigheden verbeteren èn het uitbreiden daarvan.
Het werken bestaat elke schooldag uit een of meer (liefst lange) aaneengesloten
werkperiode, waarin kinderen in vrijheid hun eigen werk kunnen kiezen.
Er wordt individueel of gezamenlijk gewerkt, er is altijd en overal activiteit. Het is dan ook
nooit helemaal stil in de groep, er wordt op zachte wijze met elkaar overlegd. Het werken in
verplichte stilte is niet gewenst.
Naast het individuele werken worden er ook gezamenlijke lessen gegeven. AI deze
gezamenlijke momenten zijn korte momentendie oproepen tot activiteit. In zo’n kort moment
wordt de essentie aangeboden door de leraar. Dit betekent, dat de leraar van tevoren het
doel en de kern van de les helder heeft. Het doel van de les is een kennis bieden, zodanig
dat het de verwondering aanwakkert, dat het de geest prikkelt en dat het vragen oproept.
Na de les gaat het kind aan de slag met zijn onderzoek naar meer kennis en ervaringen, De
les is een bron en bevat in essentie wat een kind gaat leren. Soms is het efficiënt om een
leerinhoud aan een groepje kinderen aan te bieden, bijvoorbeeld als het gaat om een
spellingsregel of een rekenstrategie. Ook deze les is kort en geeft kinderen daarna ruimte tot
verwerking.
Interactie kan goed ingezet worden in deze groepslessen. Het is een krachtig middel bij het
leren en in een heterogene groep is ruimte genoeg voor interactie. Kinderen praten met
elkaar, overleggen en vormen een kleine gemeenschap. Er mag gesproken worden mits je
de ander niet stoort. Dat wil zeggen: je houdt rekening met elkaar, met je tafelgroepje en met
de gehele groep. Ieder kan zelf de grens aangeven. Het functioneren in een groepje gaat
niet altijd zonder problemen, en, net zoals alle nieuwe dingen in het leven, moet dat
geoefend worden. De heterogene tafelgroep wordt gezien als een mini samenleving. Er
kunnen binnen het tafelgroepje conflicten ontstaan, die de kinderen met elkaar of met de
groepsleraar erbij oplossen. Het werken in een tafelgroepje kan op andere momenten ook
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helemaal natuurlijk, organisch en geheel vanzelfsprekend gaan. Kinderen leren dat het
groepsbelang boven het individueel belang kan gaan. Natuurlijk zijn er ook momenten dat
kinderen over andere dingen spreken, zoals het voetballen in de pauze of de speelafspraak.
Deze gesprekken zijn soms niet zo handig, soms zijn ze van belang voor de sociaalemotionele ontwikkeling. Het is belangrijk, dat de leerkracht de inhoud van de interactie
overziet.
In het lokaal zijn enkele alleenstaande werkplekken. Kinderen hebben de vrijheid, de
autonomie om zelf te kiezen op welk moment in hun werken zij alleen gaan zitten. Een kind
kan alleen zitten, als het zich daar prettig bij voelt. Zo ontdekken ook kinderen hun eigen
beslismoment. De leerkracht kan soms de alleenstaande plek adviseren. Het is wel
verstandig daar niet te snel en te vaak in te handelen. Alleen zitten geldt voor af en toe, niet
voor altijd. Kinderen ontwikkelen dan hun eigen gevoel voor grenzen niet optimaal.
Zelfstandigheid wordt bevordert als kinderen zelf denken en niet als de ander voor hen
denkt.
De rol en functie van de leraar
De leraar is ontwerper van die rijke, activerende en uitdagende omgeving (met
gebruikmaking van het traditionele (ontwikkelingsmateriaal van Montessori, additioneel
materiaal dat montessoriaans gebruikt wordt, waaronder ook digitale leermiddelen.
Zijn of haar rol is daar echter niet toe beperkt, maar bestaat ook uit actief deel van de
omgeving te zijn door kinderen te volgen in hun ontwikkeling en in te wijden lees: (instructie
te geven) en, daar waar nodig, in te grijpen.
De voorbereide omgeving sluit aan bij de ontwikkelingsfasen en behoeften van het kind.
Kinderen hebben in die omgeving binnen bepaalde grenzen vrijheid in werkkeuze, werkduur,
tempo en werkcyclus. Zij kunnen en worden ter wille van hun ontwikkeling ook aangespoord
ervaring op te doen waar zij niet direct affiniteit mee hebben. Dit garandeert dat kinderen
voldoende kennis en vaardigheden opdoen om op zinvolle wijze te kunnen deelnemen aan
de cultuur waarin zij opgroeien.
Naarmate kinderen meer ervaring opdoen, verder gevorderd zijn in de ontwikkeling van de
wil, van moraliteit en sociale relaties, worden de kaders ruimer en de keuzemogelijkheden
groter. Zo komt het principe van de afnemende leiding en dus van overdracht van
verantwoordelijkheid tot uitdrukking.
Kunnen en willen kiezen is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid.
De leraar is begeleider en loopt tijdens het werken zijn ronde. De kruk is een instrument van
de leraar in zijn ronde. Zo zit zij of hij op ooghoogte van het kind en hoeft niet over het kind
heen te hangen. Het begeleiden is soms sturend en soms volgend.
Tijdens de werkperiode worden er ook lessen gegeven aan groepjes kinderen. We
onderscheiden drie soorten rondes, de startronde, de snelle ronde en de lesjesronde. Een
ervaren leraar loopt tijdens de werkperiode minimaal twee lesjesrondes en meerdere snelle
rondes. Het lopen van de rondes gaat volgens een vast patroon. Elke werkperiode start de
leraar op een andere plek met de ronde en zij of hij loopt altijd in een vaste volgorde langs de
groepjes. Kinderen worden niet gestoord in hun werken,. De leraar laat bij het weggaan het
groepje in werksfeer achter.
De werkperiode start met de startronde. In deze ronde signaleer t de leraar en observeert
hij/zij, stelt kinderen vragen over hun planning en maakt afspraken over te geven lesjes. Na
deze ronde weet hij/zij zeker, dat ieder kind aan het werk kan. Na de startronde volgt de
lesjesronde. In deze ronde geef de leraar hulp en lesjes en gebruikt zij of hij een tablet voor
het maken van persoonlijke aantekeningen. Als het wat onrustig in de groep wordt, wordt de
lesjesronde onderbroken en observeert de leraar aan de zijkant van je lokaal. De groep
wordt overzien en de leraar zegt niets, zij of hij kijkt.
Daarna kan de leraar besluiten een snelle ronde te lopen. In deze snelle ronde ziet de leraar
kort alle kinderen even en kan hij/zij signaleringen omzetten in handelen, een kind wordt
aangesproken of de leraar biedt kort hulp.
De lesjesronde duurt niet al te lang. Kinderen werken met uitgestelde aandacht en zoeken
zelf naar mogelijkheden hun werk te vervolgen of het even te laten rusten, totdat ze hulp
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krijgen. Kinderen zijn voor hun hulp niet alleen van de leraar afhankelijk. Een goed
voorbereide omgeving en discipline in het klassenmanagement zorgen voor een prettige en
effectieve werksfeer in de groep. De snelle ronde en de observatieplek zorgen voor overzicht
over de groep. De afwisseling tussen de lesjesronde, de snelle ronde en het gebruiken van
de observatieplek brengen rust. Rust voor de groep en rust voor de leraar. De kinderen
werken en de leraar neemt de beslissingen.
Het begeleiden van de kinderen tijdens het werken vraagt behoorlijk wat flexibiliteit: kunnen
switchen, inspelen op veranderingen en kundig zijn. Het betekent ook dat er veel vrijheid
voor de leraar is om kinderen op hun eigen wijze te begeleiden. Op een manier die heel
adaptief is, afgestemd op ieder kind, zonder te denken in moeilijke of makkelijke werkjes. De
leraar werkt met een planning en heeft doelen scherp. Zij of hij weet welke kind(eren) een
lesje nodig hebben. Welke onderwerpen/ leerinhouden deze periode centraal staan. Welke
doelen de kinderen in deze periode gaan behalen.
Er wordt gewerkt zonder een lesrooster. De kinderen worden deelgenoot gemaakt van het
dagschema, bijvoorbeeld door dagritmekaarten te gebruiken. Tijdens het werken kunnen
kinderen rekening houden met geplande activiteiten waar ze aan mee willen of moeten doen.
De groepslessen waarin slecht een leerinhoud wordt aangeboden zijn uiterst kort en
kinderen zijn bewust geselecteerd.
De didactiek en de leraar
Hoewel de ontwikkeling van elk kind via dezelfde stadia verloopt, vestigde Montessori de
aandacht ook op individuele verschillen. Niet alleen verschillen in aanleg en milieu, maar juist
in tempo van ontwikkeling. Het ene kind kan veel langer over een bepaalde stap in de
ontwikkeling doen dan het andere. Dit gegeven heeft de grondslag gelegd voor de specifieke
inrichting van het montessorionderwijs, waarbij ruimte wordt gegeven aan de ontwikkeling
van het individu en de persoon, maar breder dan alleen verschillen in tempo.
In de literatuur wordt gewezen op een tegenstelling in de montessoripedagogiek tussen
enerzijds de vrijheid van het kind, zijn zelfopvoeding en natuurlijke ontwikkeling en anderzijds
de realisatie ervan; gebonden aan de hand van het ontwikkelingsmateriaal.
Voor het onderwijs in Montessori Schiedam geldt, dat de basis voor het handelen van de
leraar het vaststellen is van hetgeen het kind nodig heeft voor de eigen ontwikkeling, en dat
de leraar weloverwogen beslissingen kan nemen om zo nodig in te grijpen en bij te sturen.
Dat gebeurt - in het bijzonder bij oudere kinderen - in het leergesprek en in gezamenlijke
reflectie. Die reflectie richt zich zowel op het handelen van het kind als op de samenwerking
tussen kind en leraar.
In Montessori Schiedam wordt ook gebruik gemaakt van andere middelen zoals het
volgsysteem en toetsen om de intrapersonale ontwikkeling over een bepaalde periode in
kaart te brengen en de juiste hulp te kunnen verlenen (zie ook de kwaliteitskaart Zicht op
ontwikkeling).
De didactische organisatie en de begeleiding zijn zodanig dat de kinderen denk- en doevaardigheden moeten kiezen en gebruiken en dat zij steeds geconfronteerd worden met de
stijl en methoden van hun eigen handelen. De leraar begeleidt het handelen van het kind,
gericht op overdracht van verantwoordelijkheid. Reflectie op eigen handelen van zowel kind
als leraar, persoonlijk maar ook in samenspraak, is een belangrijk kenmerk dat verdere
ontwikkeling van het kind en van het onderwijs garandeert. Door reflectie op eigen denk- en
studiegewoonten ontstaat bewustzijn, voorwaarde voor transfer naar nieuwe situaties.
Met name bij jonge kinderen vindt die reflectie plaats, doordat ontwikkelingsmateriaal wordt
gebruikt om kinderen te stimuleren de eigen handelingen op fouten te controleren. De
beroemde woorden van Montessori: ‘Laat uw woorden geteld zijn’ worden uitsluitend
opgevat als: spreek de waarheid, wees zuinig met taal die niets meer toevoegt aan de
essentie.
De verschillende opeenvolgende activiteiten van kinderen zijn zodanig georganiseerd dat ze
met elkaar een consistent geheel vormen, dat garandeert dat kinderen een volledig
leerproces doorlopen met betrekking tot een bepaalde inhoud.
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In het ons onderwijs krijgen kinderen middelen aangereikt, waarmee ze in zelfwerkzaamheid
een werkelijkheidsgebied kunnen onderzoeken. Middelen kunnen bijvoorbeeld zijn:
theoretische begrippen, een procedure, een techniek, een instrument of een heuristiek, vaak
aanvankelijk in gematerialiseerde vorm.
Het werkelijkheidsgebied kan zowel in de actuele omgeving gegeven zijn, als in boeken of in
andere informatiedragers worden gerepresenteerd.
Kennis wordt aangeboden als gereedschap waarmee problemen kunnen worden
geanalyseerd en ontwerpen kunnen worden gemaakt. Naarmate kinderen ouder worden,
verschuift de ontwikkeling van zintuiglijk naar cognitief en het gebruik van middelen van
fysieke materialen naar theoretische ideeën.
HET LUSMODEL 29
Hieronder wordt het lusmodel toegelicht, dat een concretisering en visualisering is van de
montessorididactiek en mathetiek 30. Het ‘lusmodel’ toont leermomenten van kinderen en
begeleidingsmomenten van leraren in een cyclische opeenvolging. Het model is een
hulpmiddel voor de leraar om het kind bij het (vrije)werken planmatig te begeleiden.
Leren leren
Leren is essentieel. Leren doet een kind niet alleen op school, maar ook daarbuiten
(incidenteel leren). Het leren op school is bewust en doelgericht (intentioneel leren) en vraagt
om een specifieke organisatie.
Actuele kennis over hoe mensen leren heeft geleid tot een verschuiving in de eisen aan het
Nederlandse onderwijs: van kennis en vaardigheden naar competentie gericht en zelfstandig
leren en vanaf 2009 is men op zoek geweest naar een manier om beide wegen te kunnen
combineren.
Montessori didactiek en mathetiek
In de boeken Psico aritmética en Psico geometría schreef Maria Montessori haar Psico
theorie over kinderen in de tweede periode van groei. Kinderen moeten ‘opdrachten’ kunnen
vinden waaraan ze zich kunnen meten zodat de in aanleg gegeven potenties zich kunnen
ontwikkelen.
Om beter in de geest van deze theorie in te kunnen spelen op het werkgedrag van het
individuele kind en op de individuele leerweg wordt met behulp van het Lusmodel de
montessorididactiek en -mathetiek transparant gemaakt.
Doordat de leraar de wijze van leren van het kind zich bewust wordt en de hulp aan het kind
daarop afstemt, wordt de didactiek als geheel in alle perioden van groei, beter afgestemd op
competentie- gericht en zelfstandig leren.
De Lus als model

29

Bron: Drs. Els Mattijssen - Pedagoog, gz-psycholoog, Montessori specialist
Didactiek hier opgevat als wetenschapsdiscipline die zich bezig houdt met de vraag hoe kennis,
vaardigheden en leerhoudingen of attitudes door een leraar kunnen onderwezen aan kinderen. Didactiek
is de leer van het onderwijzen. Mathetiek is de leer van het leren. De term mathetiek werd voor het eerst
gebruikt door Comenius ((1592-1670) in zijn werk: Spicilegium Didacticum
30
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 Activiteiten van het kind:
In het lusmodel wordt ervan uitgegaan dat kinderen zelf allerlei activiteiten ontwikkelen en
organiseren; het eigen denken staat centraal. Hierdoor zien we in de groep heel verschillend
gedrag. Soms zien we op een bepaald moment veelvuldig kinderen verkennen, soms
diepgaande studies verrichten. De verschillende activiteiten van kinderen zijn hierboven in
het lusmodel in de buitenste (groene) lus weer gegeven en worden hieronder
in het kort toegelicht.
In het model staan ook vier kleine gele lussen getekend. Deze kleine lussen geven aan dat
bij ieder van de bovengenoemde lusmomenten de leraar steeds wisselend kan signaleren,
maar ook gericht observeren, evalueren en registreren.
o

Verwerven: het ontdekken van de essentie

Met het kiezen van een nieuw materiaal of nieuwe taak, gaat een kind het zogenaamde
verwervingsmoment in. Niet de leraar kiest of start meteen met een ‘lesje’ zonder eerst
gekeken te hebben wat het kind uit zichzelf doet. Het kind heeft ruimte nodig om te
exploreren, te experimenteren en de (formele) taal te leren gebruiken die bij de eigenschap
van het materiaal of de essentie behoort. Tijdens dit verwervingsmoment is het kind vrij in de
wijze waarop het ontdekkend bezig is. Natuurlijk vrij binnen de grenzen van niet storend
gedrag!
o Verwerken : veelzijdigheid in het denken
Op momenten van verwerking is het kind met het zelfde, of een ander materiaal dat aansluit,
bezig Het kind ontdekt nieuwe variaties, het verwerft inzicht in de essentie, het ontwikkelt
een nieuw begrip of nieuwe strategieën. Tijdens het verwerkingsmoment oefent het kind ook
om werkwijzen te automatiseren en feiten te memoriseren. Het gaat om het uitdiepen van
essenties door veelzijdig verkennen. In termen van het lusmodel zeggen we dat het kind op
dit moment de ‘lus’ ingaat.
o Betekenis verlenen: abstracties vormen
De betekenisverlening komt tot uitdrukking in het gebruik van abstracties, zoals het kunnen
benoemen en begrijpen van overeenkomsten en verschillen en het kunnen beschrijven van
betekenissen op grond van de eerder verworven inzichten. Het kind gaat op zoek naar
hoofdzaken, overeenkomsten en verschillen. Elk kind komt daarbij tot persoonlijke
werkwijzen en tot persoonlijke uitdrukkingen of expressies. Het betekenis verlenen is in het
leerproces de afronding.
o Integratie: gebruik van inzicht.
Met het toenemen van het kennen van de betekenis van de essenties gaat het kind ook die
kennis en ervaring integreren in verschillende toepassingssituaties. Dit betekent dat het kind
het geleerde toepast in de werkelijkheid of dat het oefent met het geleerde in de praktijk.
Het groeiend geheel van inzicht in essenties en de manier waarop die voorkomen in de
werkelijkheid stelt het kind in toenemende mate in staat abstract en kritisch te denken,
verantwoordelijkheid te nemen en zelfsturing te ontwikkelen.
Hierdoor worden afspraken, regels en principes, normen en waarden duidelijk en wordt de
kennis verbonden aan de eerder verworven kennis en vaardigheden bij andere essenties
 Activiteiten van de leraar:
Binnen de didactiek van het lusmodel maken we een onderscheid in ‘de observerende
houding van de leraar en ‘gericht observeren’. De montessorileraar kan zijn didactisch
handelen alleen afstemmen op wat kinderen tonen door zich in de periferie van de groep
kinderen op te stellen en te zorgen voor een goed voorbereide omgeving.
o Signaleren:
Signaleren vormt het uitgangspunt voor het handelen van de leraar. De observerende
houding stelt de leraar in staat te kijken, te luisteren en op te merken: te signaleren.
Indien de leraar opvallende, ongewone of bijzondere gedragingen en/of vaardigheden in het
leerproces van het kind opmerkt als ‘markante momenten’, spreken we van een
signaleringsmoment (ook wel wenkbrauwmoment genoemd)..
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De leraar noteert het gesignaleerde gedrag. Dit kan zowel negatief als positief gedrag zijn.
Een signalering is het vertrekpunt voor de beslissingen die worden genomen over de
begeleiding van het kind. De leraar maakt daardoor een weloverwogen keuze voor zijn eigen
handelen; Wel of niet:
 Observeren
 Begeleiden
 Evalueren
 Registreren
o De gerichte observatie
Deze is gekoppeld aan een eerdere signalering. Gerichte observaties beginnen daarom met
het precies aangeven wat het onderwerp van de observatie is. Ze beschrijven het concrete,
waarneembare gedrag van het kind in een bepaalde situatie, de gevoelens van de leraar
daarbij en wat de leraar begrijpt van het waargenomen gedrag (interpretatie).
Hierna trekt de leraar een conclusie en verbindt daar ook weer een beslissing aan.
Het is mogelijk dat de gerichte observatie aanleiding geeft tot verder onderzoek
(diagnosticeren).
o Begeleiden
In het lusmodel is begeleiden weergegeven door de middelste (blauwe) lijn. Deze markeert
de overgang van het vrije werken van het kind naar de interactie met de leraar.
Indien de leraar beslist om te begeleiden en niet af te wachten is het de vraag of het gaat om
‘inwijden’ of ‘ingrijpen’. Montessori schrijft over het ‘inwijden’ dat het alleen het tonen is van
het gebruik van het materiaal indien het kind tijdens het exploreren niet komt tot het zelf
vinden van de essentie.
Onder ‘Ingrijpen’ wordt verstaan het geven van namenlesjes of het aanbieden van variaties.
o Evaluatie
Op evaluatiemomenten komt de leraar tot een mening over he verloop en de kwaliteit van de
ontwikkeling van een kind. Besprekingen van producten, toetsen, aftekenlijsten, andere
overzichten en dergelijke zijn voor de hand liggende situaties om te evalueren. De leraar
evalueert hierbij de variatie en diepgang. Dat kan door feedback te geven. De leraar spiegelt
hierbij hetgeen hij heeft gezien / gehoord, gedacht en soms ook gevoeld. De leraar stelt géén
vragen en geeft het kind de ruimte om naar behoeve te reageren.
Evalueren kan ook door samen met een kind het werk te bekijken en dan wel vragen te
stellen, zoals kennisvragen, denkvragen, betekenis gevende vragen, affectieve vragen en
doe- en planningsvragen, afgestemd op leeftijd en taalvaardigheid.
Hierna beziet de leraar de totale ontwikkeling van het kind en overweegt hoe wenselijk het is
dat het kind zich verder verdiept in een eenmaal gekozen onderwerp of leerweg.

o Registreren:
Alle stappen, vooral de beslissingen, worden door leraren in Montessori Schiedam genoteerd
en opgeslagen in digitale vorm. Eerst in EverNote dan, periodiek in ParnasSys (zie ook de
kwaliteitskaart Zicht op ontwikkeling).
DIDACTISCH HANDELEN
Het didactisch handelen 31 wordt als volgt gepreciseerd in vier typen competenties:
interpersoonlijk competent
Een interpersoonlijk competente leidster (individueel):
 leidt en begeleidt
 volgt en stuurt
 treedt terug en geeft ruimte
 ontvangt en bevestigt
 stimuleert de communicatie en samenwerking
31

Bron: Beoordeling montessori- leiders
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wat tot uitdrukking komt in de volgende gedragskenmerken:
6. maakt contact met ieder kind in zijn groep, zorgt ervoor dat ieder kind contact kan
maken met hem en bouwt een professionele relatie op;
7. brengt een goede samenwerking met en tussen de kinderen tot stand;
8. stimuleert door zijn wijze van communiceren, het kind tot zelfstandige verwerking van
gevoelens en ervaringen;
9. maakt voor het kind belangrijke ervaringen en thema´s op groepsniveau
bespreekbaar
10. biedt aan ieder kind veiligheid en geborgenheid
Didactisch competent
Een didactisch competente leraar ontwerpt een uitnodigende leeromgeving.
Dat wil zeggen dat zij/hij:
 de leeromgeving zodanig inricht dat kosmisch onderwijs centraal staat.
 de relatie legt tussen opvoeding- en leerdoelen enerzijds en de essentie van
materiaal en werkwijzen anderzijds
 kinderen leert gebruik maken van de voorbereide omgeving
 onderwijsinhoudelijke keuzes maakt in samenhang met de identiteit van de school en
het schoolconcept
 inhouden kan selecteren door een kritische weging tussen de ontwikkeling van het
kind en de algemene doelen die gesteld zijn
 diagnostisch kan onderwijzen, dus materiaalaanbiedingen en instructie kan
afstemmen op ontwikkelingskarakteristieken van het kind
 een actieve leerhouding bij kinderen bevordert en kinderen motiveert hun leertaken
met succes af te ronden
 de kinderen leert leren, door gebruik te maken van verschillende strategieën en
heuristieken
Wat tot uitdrukking komt in de volgende gedragingen:
1. richt het eigen lokaal als voorbereide kosmische omgeving in en stemt deze af op de
leerbehoefte van kinderen
2. plaatst naast het montessorimateriaal aanvullende- /hulpmaterialen in de voorbereide
omgeving ten behoeve van het doen van onderzoek binnen het kosmische kader
3. kan in algemene lijnen aangeven hoe Kosmisch Onderwijs en Opvoeden
gerealiseerd wordt
4. kan materiaallesjes en andere montessoriwerkvormen hanteren en kan de aandacht
van het kind vasthouden
5. brengt in zijn houding tot uitdrukking of ze observeert, inwijdt of ingrijpt
6. kan op systematische wijze zelf (hulp)materialen die voor het leerproces van belang
zijn selecteren, ontwikkelen en vormgeven
7. heeft een goed beeld van de mate waarin de kinderen de leerinhoud beheersen en
van de manier waarop ze hun werk aanpakken
8. kan op basis van observaties tijdens activiteiten nieuwe doelen, werkvormen,
instructie of individuele begeleiding formuleren, aangepast aan het individuele kind of
de hele groep
9. evalueert die activiteiten en de effecten ervan stelt deze zo nodig bij, voor de hele
groep en ook voor individuele kinderen
Organisatorisch competent
Een organisatorisch competente leraar beschikt over capaciteiten die het geïndividualiseerde
werken in een heterogene groep mogelijk maakt. De leraar zorgt voor een overzichtelijke,
ordelijke, werkgerichte sfeer in de groep. Zij of hij zorgt er voor dat zij of hij:
 voldoende ruimte biedt aan eigen initiatief en duidelijkheid creëert door het maken
van werkafspraken met individuele kinderen en de variabele groepen;
 tijd vrijmaakt voor signalering-, observatie-, registratie- en evaluatiemomenten;
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voldoende ruimte geeft aan de werkcurves van het kind waardoor er voldoende tijd
overblijft voor ononderbroken werken;
de werktijd t.o.v. andere activiteiten centraal stelt;
werken naar eigen keuze, tempo, duur en cyclus;
werken op eigen niveau mogelijk maakt;
probleemsituaties voorkomt door de wer.ksituatie van te voren te overdenken en
afgewogen beslissingen te nemen

Wat tot uitdrukking komt in de volgende gedragingen:
1. gaat adequaat met tijd en middelen om;
2. ruimt de meeste tijd in voor ononderbroken zelfstandig werken;
3. richt op een veilige, ordelijke en doelmatige manier zijn groep in en maakt de
materialen en hulpmiddelen toegankelijk;
4. stemt materiaal en hulpmiddelen af op de leerdoelen en de leeractiviteiten;
5. improviseert in onverwachte situaties op een professionele manier en stelt
prioriteiten.
Persoonlijke effectiviteit en professionele diepgang
Een leraar in het montessoribasisonderwijs weet alle elementen in de cyclus van het
professioneel handelen zodanig te integreren dat zij zich t.o.v. andere vormen van
basisonderwijs durft te profileren en afstand durft te nemen door zijn toegenomen
praktische- en theoretische kennis van het montessorionderwijs. Dat betekent dat de leraar:
 zijn visie kan onderbouwen en vasthouden;;
 zijn keuzes op grond van argumenten t.o.v. anderen kan formuleren;
 vasthoudend is in de ontwikkelde visie op montessoriopvoeding en –onderwijs.
Wat tot uitdrukking komt, doordat zij of hij:

1. de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt neemt;
2. basisbehoeften van kinderen centraal stelt;
3. de vrijheid van werkduur, werkcyclus, werktempo en werkkeuze centraal stelt;
4. voor het werken met vrijheid van lesroosters kiest;
5. vanuit “Perioden van groei” de voorbereide omgeving kan vormgeven;
6. kinderen in heterogene leeftijdsgroepen indeelt;
7. afstemmingsbeslissingen op grond van observatie en registratie neemt;
8. belemmeringen op spoort en ondersteuning geeft bij stagnatie in de ontwikkeling;
9. per definitie zorgdraagt voor betekenis gevend onderwijs;
10. onderwijs relateert aan de beschreven (kern)doelen..

ONDERSTEUNING
Montessori Schiedam actualiseerde in januari 2020 het Ondersteuningsplan onder de naam
Basisdocument Ondersteuning).
Hierna is een verkorte versie weergegeven van hetgeen daarin te vinden is in het eerste
hoofdstuk. Voor de overige informatie verwijzen wij naar het Ondersteuningsplan zelf.
KADERSTELLING OP ALLE NIVEAUS
Wij werken volgens de uitgangspunten van Maria Montessori
1. Ontwikkelingsbehoeften van kinderen staan centraal;
2. Het gaat om afstemming en wisselwerking;
3. De onderwijs- professionals maken leren mogelijk;
4. Positieve aspecten zijn van groot belang;
5. In het team wordt constructief samengewerkt;
6. Ons handelen is gericht;
7. De werkwijze is systematisch en transparant
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OP BASISNIVEAU
Dit is de ondersteuning die behoort tot het reguliere onderwijsleerproces.
De groepsleraar is verantwoordelijk voor het onderwijsproces, de organisatie en het contact
met ouders.
De groepsleraarverzamelt, registreert en ordent gegevens, gedestilleerd uit niet-methode
gebonden toetsen, observaties en Zien. Om de ontwikkeling van onze kinderen goed te
kunnen volgen werken wij bij de peuters en kleuters met observaties. Wij volgen onze
kinderen van groep 1-8 met observaties en niet-methode toetsgegevens (Cito) en Zien voor
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze gegevens worden in ons leerlingvolgsysteem
ParnasSys geplaatst.
In de jaarplanning wordt de toetskalender opgenomen. Zie toetskalender en uitleg van de
toetsafname.
De CITO- toetsen meten het effect van het onderwijs over een langere periode op de
leerlingen als totale groep en op elk kind afzonderlijk.
Dit onderwijsvolgsysteem schept mogelijkheden tot het verzamelen en ordenen van
gegevens omtrent het effect van het onderwijs op het kind. In het verlengde hiervan liggen
de groepsbesprekingen, leerlingbesprekingen en collegiale consultaties.
Er wordt alleen een individueel hulpplan gemaakt als een leerling herhaaldelijk onvoldoende
profiteert van het aanbod van het en de aanpak. Belangrijke voorwaarden zijn ontwikkeling
van het kind, welbevinden van het kind en de groep. De intern begeleider begeleidt, monitort
en controleert het proces.
1. Leerlingbespreking
De leid(st)er zorgt ervoor dat de afspraken worden vastgelegd en opgevolgd. Het verslag is
op de groepskaart terug te vinden.
De intern begeleider bespreekt indien nodig met de directeur wat er uit de besprekingen naar
voren is gekomen. Samen bespreken zij de consequenties op schoolniveau.
2. Groepsoverzicht (in ontwikkeling)
In alle groepen maakt de leid(st)er 2x per jaar een groepsoverzicht In het groepsoverzicht
komen de resultaten van het LOVS en observaties. Hierin staan ook de vakspecifieke
onderwijsbehoeften per kind.
3. Schoolanalyse
Om te kijken of onze leerlingen voldoen aan de verwachtingen in vergelijking met andere
scholen, hebben wij een trendanalyse gemaakt en streefdoelen geformuleerd. Hierbij
uitgaand van de vaardigheidsscore en het leerrendement op leerjaarniveau. Twee keer per
jaar worden deze resultaten besproken in het team en acties besproken.
4. Zorgleerlingen
Zorgleerlingen zijn kinderen die niet voldoende hebben aan de basiszorg. Als de
ontwikkeling stagneert of onvoldoende vooruitgaat of het welbevinden in het geding is, is dit
reden tot zorg.
Leerlingen die begaafd of hoogbegaafd zijn kunnen ook zorg nodig hebben. Er wordt
gesproken van begaafde leerlingen wanneer de leerling op school uitzonderlijke prestaties
levert of in staat wordt geacht uitzonderlijke prestaties te leveren. Besloten kan worden tot
een aangepaste of eigen leerlijn (ontwikkelingsperspectief), verlenging of overslaan van een
leerjaar. In alle gevallen wordt dit in de leerlingbespreking besproken.
De plaatsingsbeslissing ligt bij de directeur.
5. Rapporteren en observatie
Leid(st)ers rapporteren driemaal per jaar aan ouders.
De eerste maal rond begin november een gesprek, zonder geschreven verslag met
ouders(s) van elk kind.
De tweede maal rond half februari een geschreven verslag en een gesprek met ouder(s) van
elk kind.
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De derde keer rond eind juni (afhankelijk van het vakantierooster) een geschreven verslag
met daarbij een gesprek op verzoek van leidsters of ouders.
6. Afronding schooljaar
Voor het eind van het schooljaar is de overdracht naar het volgende leerjaar.
Er vinden overdrachtsgesprekken plaats van de ene leid(st)er naar de andere wanneer een
leerling naar een andere bouw of leid(st)er gaat.
7. Verlengen & Versnellen
Het kan voorkomen dat kinderen ineens een sprong in hun ontwikkeling maken of stagneren
in hun ontwikkeling. Dit kan dusdanig zijn dat wij binnen het leerjaar onvoldoende aan
kunnen sluiten bij deze leerling. Er wordt dan nagedacht over een verlenging dan wel een
groep overslaan.
De leid(st)er bespreekt dit signaal eerst met de intern begeleider. Vervolgens wordt er een
procedure gestart. In deze procedure worden ouders betrokken en de leerling zelf.
De intern begeleider zet samen met de leid(st)er de gegevens van de observaties, toetsen
en gesprekken op een rijtje. Er wordt een beslissing genomen op basis van de gegevens.
Hierbij zijn de ouders, de leid(st)er, de intern begeleider en de directeur betrokken. De
plaatsingsbeslissing ligt uiteindelijk bij de directeur.
In de leerlingbespreking worden de kinderen besproken, er wordt nadrukkelijk bekeken wat
de juiste plek is.
Uiterlijk in mei nemen we de definitieve beslissing.
8. Procedures
In ons zorgsysteem zijn de volgende procedures opgenomen:
 Alle van belang zijnde informatie met betrekking tot een leerling wordt opgenomen in
ParnasSys door alle betrokkenen binnen de school;
 De leid(st)ers volgen de ontwikkeling systematisch en signaleren problemen tijdig.
 Voor elke schoolvakantie worden de met EverNote door de leid(st)er gemaakte
signaleringen en observaties geplaatst in het leerlingontwikkelingsvolgsysteem
ParnasSys;
 De gegevens worden tenminste viermaal per jaar in een leerlingbespreking met de
intern begeleider besproken,
 Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we ZIEN!
Leid(st)ers vullen eenmaal per jaar, in oktober, een observatielijst in over elk kind. In de
groepen 5 t/m 8 vullen de leerlingen ook een leerling-vragenlijst in. In april wordt er een
keuze gemaakt of de lijst voor een tweede maal wordt afgenomen voor de hele groep of
alleen voor individuele kinderen. De lijsten van de leid(st)ers en kinderen worden
tweemaal per jaar door de leid(st)er en de intern begeleider besproken tijdens de
leerlingbespreking;
 De leid(st)er voert de opgestelde plannen uit.
 De intern begeleider bespreekt de voortgang met de leid(st)er.
 De intern begeleider draagt zorg voor de coördinatie van de activiteiten in het kader
van de leerlingenzorg.
 Tweemaalx per jaar wordt er een schoolanalyse besproken met het team, het doel
hiervan is zicht krijgen op de sterke en zwakke onderdelen en leerjaren.
 Na de toetsmomenten van CITO volgt een analyse fase door groepsleid(st)ers.
 De leid(st)er zorgt voor de juiste gegevens en notities van de kinderen in ParnasSys.
 Zowel de directeur als de intern begeleider leggen regelmatig klassenbezoeken af
met als doel het pedagogisch- didactisch handelen en
klassenmanagementvaardigheden te monitoren en de leid(st)ers feedback te geven.
De bezoeken van de directeur hebben mede een beoordelend karakter. Leid(st)ers
wordt ook de gelegenheid geboden om collegiale consultaties te doen, voor zover de
praktische organisatie dit toelaat.
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9. Procedure verwijzing voortgezet onderwijs
De intern begeleider bepaalt op basis van gegevens voortkomend uit het leerling
ontwikkelingsvolgsysteem en de entreetoets of het kind wordt aangemeld bij Steunpunt
Onderwijs met als bedoeling voorafgaand aan het voorlopig advies nader onderzoek uit
te voeren;
o Indien de aanmelding nodig is, informeert de groepsleraarsamen met de intern
begeleider de ouders en het kind over het voornemen tot de aanmelding bij
Steunpunt Onderwijs en vraagt hen toestemming daarvoor;
o Wanneer ouders toestemming verlenen, wordt de procedure in werking gezet
door de intern begeleider
De groepsleraarstelt in samenspraak met de intern begeleider op basis van gegevens
voortkomend uit het leerling ontwikkelingsvolgsysteem en uit de entreetoets het voorlopig
advies voortgezet onderwijs vast en registreert dit in het dossier van het kind;
De ouders en het kind worden door de groepsleraaruitgenodigd voor het voorlopig
adviesgesprek;
De ouders en het kind worden door de groepsleraar eventueel in aanwezigheid van de
intern begeleider in het voorlopig adviesgesprek geïnformeerd over het voorlopig advies
en worden hierover gehoord;
De stelt met ouders en het kind vast welke ontwikkeling in de periode tussen het
uitbrengen van het voorlopig advies en het opstellen van het definitief advies wenselijk of
noodzakelijk is om het voorlopig advies ongewijzigd om te zetten in een definitief advies;
De bevindingen in en de uitkomsten van het voorlopig adviesgesprek registreert de
groepsleraar in het dossier van het kind;
Kind, ouders en handelen in de periode tot aan het vaststellen van het definitief bindend
advies conform de gemaakte afspraken.
o Wanneer de groepsleraar gaande het ontwikkelingsproces vermoedt of
constateert dat het definitief bindend advies zal gaan afwijken van het voorlopig
advies, dan worden ouders uitgenodigd voor een tussentijds voortgangsgesprek
o De ouders en het kind worden door de groepsleraar in het tussentijds
voortgangsgesprek geïnformeerd over het bijstellen van het voorlopig advies en
worden hierover gehoord;
o De groepsleraar stelt met ouders en het kind vast welke ontwikkeling in de
periode tussen het bijstellen van het voorlopig advies en het opstellen van het
definitief bindend advies wenselijk of noodzakelijk is om het bijgestelde voorlopig
advies ongewijzigd om te zetten in een definitief bindend advies
o De bevindingen in en de uitkomsten van het tussentijds voortgangsgesprek
registreert de groepsleraar in het dossier van het kind;
De groepsleraar stelt in samenspraak met de intern begeleider op basis van gegevens
voortkomend uit het leerling ontwikkelingsvolgsysteem en uit de entreetoets het definitief
advies voortgezet onderwijs vast en registreert dit in het dossier van het kind;
Het definitief advies wordt door of in opdracht van de directeur vastgelegd in de
adviesbrief aan ouders;
De groepsleraar nodigt de ouders en het kind uit voor het definitief adviesgesprek;
De ouders en het kind worden door de groepsleraar eventueel in aanwezigheid van de
intern begeleider (of in aanwezigheid van zijn plaatsvervanger i.c. de directeur) in het
definitief adviesgesprek met het overhandigen van de adviesbrief geïnformeerd over het
definitief advies en worden mondeling geïnformeerd over de motivatie voor het
uitbrengen van dit advies;
De intern begeleider bepaalt op basis van de uitslag van de eindtoets of het mogelijk is
het definitief advies in heroverweging te nemen.
o Wanneer er de mogelijkheid is het definitief advies te heroverwegen, dan wordt dit
altijd door de directeur - de groepsleraar en de intern begeleider gehoord
hebbend - gedaan.
Het definitief bindend advies wordt door de directeur vastgesteld.
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De rapportage van de Eindtoets wordt door de groepsleraar eventueel samen met de
intern begeleider met ouders en het kind besproken. In het gesprek wordt tevens aan
ouders en het kind bekend gemaakt wat het definitief bindend advies is. Ouders wordt dit
advies op schrift, in de vorm van een brief van de directeur, overhandigd
De uitslag(en) van de Eindtoets en het definitief bindend advies worden door of in
opdracht van de directeur geregistreerd bij DUO via BRON;
De groepsleraar verzorgt samen met de intern begeleider de onderwijskundige
rapportage aan de vervolgschool zodra die bekend is.
De groepsleraar verzorgt op verzoek van de vervolgschool de “warme overdracht”.
De registratie van de vervolgschool in het administratiesysteem en het verzorgen van de
administratie met betrekking tot de uitschrijving van het kind op 31 juli van het
betreffende jaar worden door of in opdracht van de directeur gedaan
Gegevens over het type onderwijs waarin het kind geplaatst is na het 2de jaar voortgezet
onderwijs en gegevens over doublures in het 1ste en 2de jaar voortgezet onderwijs worden
geregistreerd in de leerlingenadministratie zodra deze bekend zijn gemaakt door de
betreffende school voor voortgezet onderwijs.

Tijdlijn advisering voortgezet onderwijs aan ouder(s) en kind:
mei leerjaar 7: Rapportage Entreetoets en het voorlopig advies met ouders en kind
bespreken. Indien wenselijk op dit moment ouders toestemming
vragen te starten met traject Steunpunt Onderwijs en dit traject na
toestemming ouders ingaan.
oktober leerjaar Voortgangsgesprek met ouders en kind (indien mogelijk
8: gecombineerd met regulier verslaggesprek) waarin wordt
aangegeven of het voorlopig advies is heroverwogen en is
aangepast.
februari leerjaar Definitief advies aan ouders en kind kenbaar maken in een gesprek
8: (zo mogelijk gecombineerd met het reguliere verslaggesprek) waarin
het definitief advies op schrift in de vorm van een brief aan ouders
wordt overhandigd.
mei leerjaar 8: Rapportage Eindtoets en het definitief bindend advies aan ouders en
kind kenbaar maken in een gesprek waarin het advies op schrift in de
vorm van een brief aan ouders wordt overhandigd.

OP BREED NIVEAU
Dit is de ondersteuning die de basale ondersteuning overstijgt.
De intern begeleider bewaakt het proces en initieert de overleggen. De school draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de kinderen, indien
nodig nodigen wij externen uit voor extra expertise.
1. Leerlingbespreking:
Kinderen die extra zorg nodig hebben worden in een separaat overleg tussen de intern
begeleider en de leid(st)er besproken. Zij bepalen dan welke externen er eventueel nodig
zijn en betrekken ouders bij het proces, indien dit nog niet is gebeurd.
Wanneer de problemen complexer of omvangrijker zijn, zal met de ouders / verzorgers
overlegd worden om het kind te bespreken in het Ondersteuningsteam.
2. Ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bestaat uit:
 de leraar/leidster van het betreffende kind;
 ouders van het kind;
 de intern begeleider van Montessori Schiedam;
 de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband “Onderwijs dat past”;
 een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin;
 de gezinsspecialist als onderdeel van het Wijkondersteuningsteam (WOT);
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 andere personen of instanties op afroep (de experts van het speciaal
(basis)onderwijs, de leerplichtambtenaar, behandelaars, enz.);
 de directeur van Montessori Schiedam, als eindverantwoordelijke en gespreksleider.
Het ondersteuningsteam komt circa vijf maal per jaar op geplande momenten bijeen en
verder zo vaak als nodig.
3. Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
Alle zorgleerlingen waarvan de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht, worden door de
groepsleraar en intern begeleider besproken en indien nodig extra geobserveerd om te
kijken of zij op een aangepaste leerlijn geplaatst moeten worden voor een of meerdere
vakgebieden. Deze kinderen zullen de leerstof van eind leerjaar 8 niet behalen. (zie verder
hoofdstuk 5)
4. Leesbegeleiding en dyslexie
Kinderen met lees- en spellingsproblemen:
 worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd
 worden voor zover dat organisatorisch mogelijk is extra begeleid door een
onderwijsprofessional;
 worden in hun ontwikkeling gemonitord;
 krijgen bij stagnatie het SLB- traject van het samenwerkingsverband via hun
ouders aangeboden.
Wanneer het noodzakelijk is om voor het verkrijgen van diagnostisering en zorg over een
dyslexieverklaring te beschikken, dan wordt de door de gemeente Schiedam vastgestelde
dyslexieroute gevolgd.
5. Arrangementen
In overleg met de onderwijsspecialist kunnen bij het Samenwerkingsverband “Onderwijs dat
past” arrangementen aangevraagd worden voor de kinderen die tijdelijk extra ondersteuning
nodig hebben omdat het basisaanbod niet toereikend is. De opzet hiervan is dat wij ons als
school daardoor meer in de materie gaan ontwikkelen om andere kinderen in de toekomst
zelfstandig te kunnen ondersteunen.
 Specialistische leesbegeleiding
Bij ernstige leesproblemen, komen de kinderen in aanmerking voor een intensieve
behandeling door de leesspecialiste. Hiervoor is een verwijzing vanuit het
ondersteuningsteam nodig.
De behandeling wordt voorafgegaan door een intakegesprek met ouders/verzorgers en kind,
waarbij tevens uitgelegd wordt hoe er met het kind gewerkt gaat worden.
Het kind krijgt een behandeling van 2 keer 45 minuten per week gedurende een periode van
8 weken. Daarna volgt er een evaluatie. Hierna kan er weer een behandeling volgen van 12
weken voor 1 behandeling per week. Tevens worden er handelingsgerichte adviezen aan de
groepsleraar van het kind gegeven.
 Plusaanbod & -klas
In de school zijn altijd kinderen geplaatst voor wie leren geen enkel probleem is. Zij hebben
vaak nauwelijks instructie nodig en werken de basisstof in een hoog tempo door. Deze
kinderen proberen wij lesstof te geven die hen genoeg uitdaging biedt. Soms gebeurt het dat
een leerling een groep overslaat of de leerstof van twee leerjaren in één schooljaar
doorloopt. Hiertoe wordt pas besloten als de school en de ouders ervan overtuigd zijn dat de
leerling dit sociaal-emotioneel aan kan.
Wij kunnen gebruik maken van de Plusklas van het samenwerkingsverband.
 Individuele arrangementen
Wanneer een kind een specifieke ondersteuningsbehoefte heeft, dan kan in het
ondersteuningsteam worden besloten een individueel arrangement aan de vragen bij het
samenwerkingsverband om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien.
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Dit is de ondersteuning die geboden wordt in gespecialiseerde onderwijs- en
zorgvoorziening in het samenwerkingsverband of in de regio, zoals het speciaal
basisonderwijs, het speciaal onderwijs en gespecialiseerde dagopvang.
Het gaat dan om bijvoorbeeld kinderen met een chronische ziekte, gedragsstoornis of een
beperking.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van de leerling op de school die geschikt is
voor hun kind. De intern begeleider ondersteunt de ouders en zorgt dat de procedure goed
verloop.
De verantwoordelijkheid voor de leerling wordt overgedragen aan deze voorziening.
Gaat het om een zorgvoorziening, dan blijft de formele zorgplicht bij de school.
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