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 Voorwoord 

 Montessorionderwijs zorgt ervoor dat een kind kan zeggen: 

 ●  Ik bewijs wat ik kan (kinderen laten zien waar ze goed in zijn); 

 ●  Ik blijf nieuwsgierig (kinderen proberen zoveel mogelijk te leren en te 

 ontdekken); 

 ●  Ik weet wat ik wil (kinderen geven hun eigen mening zonder een ander te 

 kwetsen); 

 ●  Ik doe ertoe (kinderen ervaren dat ze de moeite waard zijn, laten dat 

 zien/merken); 

 ●  Ik kan kiezen (kinderen kunnen eigen keuzes maken en aanvaarden de gevolgen 

 ervan); 

 ●  Ik weet waar ik goed in ben (kinderen leren reflecteren op eigen gedrag en 

 kunnen); 

 ●  Ik zoek oplossingen (kinderen proberen altijd een stap verder te komen in hun 

 ontwikkeling); 

 ●  Ik voeg iets toe aan mijn omgeving (kinderen ervaren en zorgen ervoor dat het 

 met hen leuker en fijner is voor de ander, dan zonder hen). 

 (Bron: De acht belo�e van het Montessori onderwijs. Nederlandse Montessori Vereniging. 

 www.montessori.nl  ) 

 Montessori+ is een montessorischool met een voltijds afdeling voor hoogbegaafden (HB) in 

 Breda en Prinsenbeek. 

 Onze school is een veilige plek met een prettige sfeer waarin we respect voor elkaar hebben. 

 Hoe wij dit doen laten we graag aan u zien in deze schoolgids. 

 Hebt u nog vragen of behoefte aan een gesprek naar aanleiding van wat u gelezen hebt? 

 Neemt u dan gerust contact met ons op. U bent altijd van harte welkom om onze school in 

 bedrijf te bezoeken. 

 Ook namens het team en de MR van Montessori+ 

 Eveline Houdijk, directeur 

 Pagina  4  van  36 

http://www.montessori.nl/


 Onze school 

 De visie van Montessori 

 Wij zijn een school die uitgaat van het gedachtegoed van Maria Montessori. Zij leefde van 1870 

 tot 1952. Haar visie en gedachtegoed zijn nog altijd springlevend. 

 ‘Observeren is het uitgangspunt van ons handelen.’ 

 Het kijken en luisteren naar kinderen en de manier waarop kinderen actief bezig zijn, trok haar 

 aandacht. Zij signaleerde dat er positieve effecten ontstaan wanneer kinderen zelf grip krijgen 

 op hun ontwikkeling. 

 Op onze school werken wij vanuit de inzichten die zij onder andere heeft gegeven over: het 

 werken met materialen (van concreet naar abstract), werken vanuit het geheel naar delen, 

 werken vanuit eigen keuze van het kind en werken aan de zelfstandigheid van kinderen. Ook op 

 de hoogbegaafde afdeling werken we vanuit deze visie. Iedere leerling op deze afdeling is in 

 staat om zichzelf te ontwikkelen door gebruik te maken van zijn of haar vaardigheden en 

 talenten en is zich bewust van zijn of haar sterke en zwakke kanten. 

 Daarnaast zijn wij een moderne school in een samenleving die voortdurend in beweging en aan 

 verandering onderhevig is. De technologie biedt nieuwe leermogelijkheden en heeft grote 

 invloed op hoe de wereld er in de toekomst uitziet. Daarom leiden wij kinderen niet alleen op 

 voor het heden, maar bereiden wij hen ook voor op de toekomst door te werken aan 

 vaardigheden die relevant zijn in de 21e eeuw. Zo werken de kinderen veel samen, zitten de 

 kinderen in heterogene groepen (groepjes waarbinnen de kinderen een verschillend niveau 

 hebben) en ligt er een nadruk op vertrouwen, samenwerken, kritisch denken en op de 

 ontwikkeling van creatieve oplossingen en het verwerven van sociale vaardigheden. Dit alles 

 staat in het teken van groei naar zelfstandigheid en de ontwikkeling van het zelfvertrouwen. 

 Kinderen vaardiger maken op het gebied van ICT krijgt op onze school ook een steeds 

 duidelijkere plek. Ze leren bij ons hoe ze om kunnen gaan met computers. Zo maken ze 

 bijvoorbeeld hun werk in Google Classroom en leren ze met elkaar te werken in één document 

 of op afstand van elkaar via Google Hangouts. Daarnaast leren wij ze informatie te vinden op 

 internet. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat kinderen kritisch zijn op wat er op internet 

 staat en hoe ze kunnen nagaan of informatie klopt. Ook leren wij ze hoe om te gaan met de 

 mogelijkheden van smartphones in het onderwijs, tablets, apps en sociale media. 
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 De kenmerken van montessorionderw�s 

 In Nederland zijn ongeveer 160 montessorischolen die erkend zijn door de NMV (Nederlandse 

 Montessori Vereniging). Nederlandse montessorischolen onderscheiden zich op een aantal 

 punten van reguliere scholen voor basisonderwijs in Nederland. Hieronder zullen we de 

 belangrijkste punten benoemen. 

 De speciaal opgeleide leerkracht 

 Naast een diploma leraar basisonderwijs, zijn leraren aan een montessorischool in het bezit 

 van een montessoridiploma. Tijdens deze opleiding leert de leerkracht het gedachtegoed van 

 dr. Maria Montessori kennen. Ook wordt geleerd hoe je een klas moet inrichten voor een 

 bepaalde leeftijdsgroep en op welke manier je er les moet geven. Verder leer je hoe je kinderen 

 moet observeren en hoe je zelf leermiddelen kunt maken voor de groep kinderen die je 

 begeleidt en hoe je lesjes geeft bij het materiaal. 

 De voorbereide omgeving 

 Het inrichten van een klas voor een bepaalde leeftijdsgroep noemt de montessorileider of 

 -leidster ‘het voorbereiden van de omgeving’. Dr. Maria Montessori heeft zelf uitgebreid 

 beschreven hoe dat zou moeten gebeuren. Ze vond een schoolbank waarin je stil moest zitten 

 geen goed instrument voor kinderen, die zich in vrijheid moesten kunnen ontwikkelen. In plaats 

 daarvan raadde ze kleine tafels en stoelen aan, die door de kinderen zelf verplaatst en 

 gegroepeerd kunnen worden. 

 In open, goed bereikbare kasten staan de leermiddelen die de kinderen voor hun ontwikkeling 

 nodig hebben. Het staat er zo voor het grijpen en wordt na gebruik ook op dezelfde plaats weer 

 teruggezet. Ook de tuin hoort bij de voorbereide omgeving. Daarin moeten de kinderen kunnen 

 werken en ontdekkingen doen die samenhangen met het leven van planten en dieren. In ons 

 documentatiecentrum (bibliotheek met zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken) 

 kunnen kinderen van alles vinden over de dingen die zij in de omgeving ontdekt hebben. 

 Heterogene groepen 

 Dr. Maria Montessori zei: 'In een groep moeten kinderen geplaatst worden van 3 tot 6 jaar, 6 tot 

 9 jaar en 9 tot 12 jaar. Klassen met alleen kinderen van dezelfde leeftijd, zoals in gewone 

 scholen, raad ik af’. Kinderen worden op deze manier in groepen geplaatst om een proces van 

 continu leren en ontwikkelen mogelijk te maken. Bovendien is de sociale opvoeding gediend 

 met een zo natuurgetrouw mogelijke manier van samen leven. Kinderen van 4-6 jaar zitten in 
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 de onderbouw van de basisschool; van 6-9 jaar in de middenbouw en van 9-12 jaar in de 

 bovenbouw. 

 Vr�heid 

 Montessori wordt terecht een ‘vrijheidspedagoog’ genoemd. Ze wilde de kinderen vrijheid 

 geven omdat ze ervan overtuigd was dat kinderen zichzelf het beste kunnen ontwikkelen als ze 

 in een voorbereide omgeving worden opgevoed, door adequaat opgeleide begeleiders in een 

 groep met verticale leeftijdsstructuur. 

 Keuzevr�heid 

 Kinderen maken zelf keuze in werk dat gemaakt moet worden, of uit (montessori)materialen 

 waarmee ze willen werken. Ze zijn zelf de maat voor wat ze presteren: iedereen doet datgene 

 wat hij kan zo goed mogelijk en naar eigen vermogen. In de groep hebben kinderen 

 bewegingsvrijheid en mogen ze zelf het materiaal uit de vaste plaats in de kast gaan halen en 

 het er na gebruik weer in terugzetten. De vrijheid van iedere leerling houdt echter op als de 

 vrijheid van een andere leerling hiermee in het geding komt. Ook op cognitief gebied zitten er 

 grenzen aan de vrijheid. De leerlingen op onze school hebben dan ook niet zozeer de keuze óf 

 ze een bepaalde vaardigheid willen leren, maar wel hoe. 

 Geen c�fers 

 Het is de bedoeling dat de kinderen door het werk zelf gemotiveerd worden om hun uiterste 

 best te doen. Omdat ze dit werk zelf mogen kiezen, kan deze motivatie, de zogenaamde 

 intrinsieke motivatie, ook verwacht worden. Er worden in het montessorionderwijs geen 

 cijferbeoordelingen voor gemaakt werk gegeven, omdat het kind de maat voor zijn eigen 

 presteren is. Het gevolg daarvan is dat wij ook geen cijferrapporten geven. 

 In veel gevallen zullen de kinderen zelf hun werk corrigeren aan de hand van antwoordkaarten 

 of -bladen, die in de groep aanwezig zijn. Ook de leermiddelen zijn zo ontworpen dat informatie 

 wordt verkregen over de manier waarop met het materiaal wordt omgegaan. Een voorbeeld 

 hiervan is dat als een leerling het materiaal juist gebruikt, er een figuur of kleur verschijnt, 

 waaraan je dat kan zien. Zo leert het kind van zijn eigen fouten. Daarnaast reflecteert de 

 leerkracht met het kind op het handelen van het kind tijdens het werken met het materiaal en 

 geeft het feedback. 
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 Materiaal 

 De leermiddelen waarmee het kind werkt, worden ‘materiaal’ genoemd. Het materiaal is geen 

 handig hulpmiddel in de hand van een leerkracht die het kind wat leert, maar het heeft de 

 eigenschap dat het kind er na een korte introductie zichzelf er wat mee leert. De korte 

 introductie op het materiaal, door de leerkracht gegeven heet ‘een lesje’. 

 Overzicht van montessorimaterialen en montessoriwerkjes 

 Er zijn veel soorten montessorimaterialen. Veel materiaal is aan te schaffen via een 

 schoolleverancier, maar de leerkracht maakt ook zelf materiaal. 

 Het materiaal voor de oefeningen uit het dagelijks leven geven het jonge kind tal van 

 mogelijkheden tot het uitvoeren van interessante handelingen, waardoor de motoriek getraind 

 wordt. Denk hierbij aan handelingen zoals: ramen wassen, schoenen poetsen, experimenteren 

 met tal van sluitingen voor kleding. Het kind ontwikkelt er zijn zintuigen mee, waardoor het 

 beter leert waarnemen en ook de waarnemingen leert ordenen. 

 Er is materiaal voor het schrijven en lezen en overige taaloefeningen en voor rekenen en 

 geometrie. Dit materiaal wordt meestal aangeboden in individuele lesjes. Door observatie kan 

 het juiste moment bepaald worden waarop het kind eraan toe is om een nieuwe stap op de 

 weg van zijn ontwikkeling te zetten. 

 Er is ook materiaal voor kosmisch onderwijs en kosmische opvoeding, oftewel voor 

 wereldoriëntatie. Voor een deel wordt dat materiaal in individuele lessen aangeboden, maar 

 vaak wordt hier gekozen om het aan te bieden aan een hele groep in een algemene les. Daarna 

 is het mogelijk is om het vertelde zelfstandig te verdiepen door middel van materiaal dat bij de 

 les gemaakt werd of door er meer over op te zoeken in het documentatiecentrum of op 

 internet. De algemene les kan ook het startpunt zijn voor een tocht in de omgeving van de 

 school. 

 Waar staat Montessori+ voor? 

 Onze school is een leefgemeenschap van kinderen, leerkrachten en ouders. In het 

 samenwerken met elkaar is het belangrijk gelijkwaardigheid en wederzijds respect na te 

 streven: van volwassenen naar kinderen, van kinderen naar volwassenen, van kinderen en van 

 volwassenen onder elkaar. 
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 De kernwaarden van Montessori+ 

 Wij hanteren vanuit onze visie de onderstaande kernwaarden. De kernwaarden van 

 Montessori+ zijn richtinggevend voor de manier waarop teamleden omgaan met kinderen, 

 ouders en elkaar.  

 Vertrouwen 

 ‘Help en leer mij het zelf doen!’ 

 Wij hebben vertrouwen in de wil van elk kind en volwassene binnen onze school om zich te 

 ontwikkelen. Wij gaan er hierbij vanuit dat er verschillen zijn tussen kinderen/volwassenen en 

 hun talenten. Wij weten dat er soms lef voor nodig is om aan te geven dat iets niet lukt en dat 

 je hulp nodig hebt. Wij hebben elkaar nodig om verder te groeien. Reflecteren op elkaars 

 handelen en feedback geven zijn daarbij niet weg te denken. Door met een open houding goed 

 naar elkaar te kijken en te luisteren kan dit vertrouwen in elkaar groeien. Veiligheid in de vorm 

 van voorspelbaarheid en transparantie (zeggen wat je doet en doen wat je zegt) is hierbij een 

 voorwaarde.  

 Eigenheid 

 ‘Vrijheid in gebondenheid’ 

 Ieder mens is uniek. Door onze manier van onderwijs ontdekt het kind waar het sterk in is. Wij 

 bieden kinderen de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen niveau en naar eigen interesse te 

 werken binnen de gestelde kaders van de school. Een rijke leeromgeving stimuleert hun 

 persoonlijke aandacht, verwondering en verbeeldingskracht. Er is ruimte voor het eigen 

 leerproces, waarbij we uitgaan van wat het kind nodig heeft. Ook voor de volwassenen binnen 

 de school geldt dat de eigenheid er mag zijn. Door mooie eigenschappen en talenten van 

 teamleden in te zetten, maken wij ons onderwijs nog sterker.  

 Plezier 

 ‘Never help a child with a task at which he feels he can succeed’ 

 Onze school is een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar we kinderen positief 

 benaderen, waar we ze eigenaar maken van hun eigen leren. Wij zien het als onze taak dat 

 kinderen plezier beleven in leren en dat enthousiasme, motivatie en nieuwsgierigheid blijven 

 bestaan. We zien dan dat kinderen trots zijn, komen vertellen wat ze geleerd hebben en het ook 

 willen delen. Voor ons als volwassenen geldt dat wij plezier ervaren als er ruimte is om met 
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 collega’s onderling ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren, met elkaar te lachen en 

 samen ons zelf te ontwikkelen. Ook genieten wij ervan als we zien dat kinderen zich 

 ontspannen en groeien in hun ontwikkeling. Een goede samenwerking met ouders verhoogt 

 ons werkplezier.   

 Verantwoordel�kheid 

 ‘Zorg voor jezelf en je omgeving’ 

 Ons onderwijs doet een beroep op zelfstandigheid, eigen motivatie en de zelfreflectie van de 

 kinderen en volwassenen. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen 

 leerproces en voor hun omgeving. Ook het zelf kunnen oplossen van ‘problemen’ verstaan wij 

 onder verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid kan zich alleen ontwikkelen in vrijheid en die 

 bieden we dan ook. Dit is een proces waarin een kind stapsgewijs groeit en het is aan ons om 

 het kind daar goed in te begeleiden. 

 Inspireren en nieuwsgierig z�n 

 ‘Learning is not a race of information, it’s a walk of discovery’ 

 Wij moeten met al onze kennis, inzicht en gezond verstand het kind tegemoet treden om het te 

 inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. De voorbereide omgeving 

 biedt hierin veel mogelijkheden, zowel de fysieke omgeving (klaslokaal, aandachtstafel) als de 

 rol van de leerkracht. Deze houding stimuleren we door kinderen de ruimte te geven en ze zelf 

 te laten ondernemen en te laten ontdekken. Vervolgens kunnen we met hen de diepte in gaan 

 door inhoudelijk het gesprek aan te gaan, kinderen op nieuwe denksporen zetten, en ze vanuit 

 een breder perspectief naar de wereld om zich heen te laten kijken. Zo ervaren de kinderen dat 

 er meerdere manieren zijn om ergens naar te kijken. Als volwassenen binnen de school 

 inspireren we elkaar door bij elkaar in de groepen te kijken en met elkaar te praten over 

 onderwijs. Zo blijven we nieuwsgierig naar andere mogelijkheden en verbreden wij ook ons 

 perspectief op het onderwijs.  
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 Ons onderw�s 

 Het leerstofaanbod op Montessori+ wordt voor alle kinderen aangeboden op fundamenteel 

 niveau en op streefniveau voor taal en rekenen. 

 ●  Het fundamenteel niveau geeft aan waar leerlingen op een bepaald niveau aan 

 moeten voldoen. 

 ●  Het streefniveau geeft aan waar een leerling die meer kan naar toe kan werken. 

 Wij borgen ons aanbod door te werken vanuit leerlijnen die zijn afgeleid van de kerndoelen en 

 referentieniveaus. Elke leerlijn is onderverdeeld in tussendoelen per leerjaar. 

 De leerlijnen zijn er voor rekenen/wiskunde, taal/lezen, kosmisch onderwijs, motorische 

 ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen werken met doelenlijsten of 

 -overzichten waar de ik-doelen in beschreven staan. Dit is de lijn van het kind. De leerkracht 

 plant groepslessen en individuele lessen vanuit een periodeplan waarin de doelen per 

 vakgebied voor een bepaalde periode beschreven staat. Dit wordt ook de lijn van de leerkracht 

 genoemd. 

 Voor de lessen die de leerkracht geeft, worden verschillende leermiddelen, bronnenboeken en 

 methodieken gebruikt. Hieronder wordt dit per vakgebied beschreven. 

 Burgerschapsontwikkeling 

 Burgerschapsontwikkeling en montessorionderwijs sluiten naadloos op elkaar aan, gezien de 

 gemeenschappelijke doelen die beide nastreven, bijvoorbeeld met betrekking tot: 

 ●  Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (de persoonlijkheid); 

 ●  Het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijks, sociale en 

 maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren; 

 ●  Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren 

 vervullen in de samenleving van nu en morgen. 

 Met de Vreedzame School wordt expliciet aan burgerschapsontwikkeling gewerkt. Dit is een 

 compleet programma voor basisscholen om een positief sociaal klimaat en de vorming van 

 actieve en betrokken burgers te bevorderen. Het beschouwt de klas en de school als een 

 mini-maatschappij waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin 

 kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen 

 zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen 

 tussen mensen. Voor meer informatie verwijzen we u naar  www.devreedzameschool.nl  . 
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 Het uitgangspunt van burgerschapsontwikkeling is actief te zoeken naar en het stimuleren 

 van het potentieel van kinderen. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk 

 kind zich individueel op een bepaald moment bevindt. In de onderbouw gaat het hierbij meer 

 om het handelend bezig zijn. De hoogbegaafde afdeling maakt gebruik van LGO 

 (Levenshoudingsgericht Onderwijs). 

 Het volgen van de ontwikkeling 

 Om kinderen op basis van hun onderwijsbehoeften te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat 

 de ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig wordt gevolgd. Omdat we het op onze school erg 

 belangrijk vinden dat kinderen mede-eigenaar worden van hun leerproces, worden ze constant 

 uitgedaagd om zelf een vervolgstap te zetten, om zelf te onderzoeken en te ontdekken. De 

 leeromgeving wordt zodanig ingericht dat kinderen geprikkeld worden om ergens in te duiken. 

 Zo krijgen kinderen zin om met een bepaald materiaal aan de slag te gaan en worden ze 

 nieuwsgierig naar leerstof of een manier van werken. De leerkracht is in dit proces begeleider 

 en bewaker. Ook vinden wij het op onze school belangrijk dat kinderen kritisch naar hun eigen 

 fouten leren kijken en ze zelf leren corrigeren. Dit proberen wij onder andere te bereiken door 

 zelfcorrigerend materiaal in te zetten en met kinderen reflectieve gesprekken te voeren. 

 Alle gegevens die wij over kinderen verzamelen, op zowel cognitief als sociaal-emotioneel 

 gebied worden digitaal opgeslagen in ons registratiesysteem Parnassys. Binnen dit systeem 

 kunnen we resultaten opslaan, notities maken en tevens is het mogelijk om gegevens uit 

 verschillende andere digitale systemen te koppelen aan onze gegevens. Daarnaast kunnen we 

 op verschillende niveaus de ingevoerde gegevens oproepen en trendanalyses maken. Voor de 

 kinderen uit de onderbouw wordt er naast Parnassys ook gebruik gemaakt van KIJK!. Dit is een 

 registratiesysteem dat uitgaat van zeventien ontwikkelingslijnen. De leerkracht observeert de 

 kinderen dagelijks en noteert belangrijke signaleringen. Deze signaleringen worden vervolgens 

 ingevuld in de ontwikkelingslijnen. Hierdoor is goed te zien op welke gebieden een kind zich 

 ontwikkelt passend bij zijn leeftijd en waar het kind voor- of achterloopt. De leerkracht kan hier 

 vervolgens het onderwijsaanbod op aanpassen. 

 De sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen volgen wij door goed te observeren en 

 in gesprek te gaan met de kinderen. Daarnaast gebruiken wij het registratiesysteem ZIEN!. 

 Door het beantwoorden van 28 vragen per kind ziet de leerkracht of er aanwijzingen zijn voor 

 zorg op dit gebied. Ook de kinderen vanaf groep 5 vullen hiervoor een vragenlijst in. Na het 

 beantwoorden van de vragen krijgt de leerkracht een overzicht waaruit blijkt of er reden tot zorg 
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 is. Indien er reden tot zorg is, stelt de leerkracht een plan van aanpak op en bespreekt 

 hij/zij dit met u. 

 Ontwikkelingsperspectief 

 Niet alle kinderen zijn in staat om aan het einde van de basisschool te voldoen aan de 

 eindtermen. Voor deze groep kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt vanaf groep 6 

 een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Er wordt dan een individuele leerlijn opgesteld met 

 individuele doelen waar het kind aan kan werken, zodat er gericht gewerkt wordt naar het 

 uitstroomniveau van het kind. 

 Lezen stimuleren 

 Goed kunnen lezen is van cruciaal belang in onze samenleving. Wij besteden binnen onze 

 school dan ook veel aandacht aan het leren lezen. Dit begint al in de onderbouw. In de midden- 

 en bovenbouw hebben wij verschillende leesmomenten ingebouwd. Op beide locaties hebben 

 wij een Nederlands- en Engelstalige schoolbibliotheek ingericht. Kinderen kunnen hier 

 zelfstandig een boek halen. Ook thuis blijft samen lezen en voorlezen belangrijk. 

 Kwaliteitszorg op Montessori+ 

 We houden de kwaliteitszorg binnen onze school actueel door uit te gaan van vijf vragen: 

 ●  Doen we de goede dingen? 

 ●  Doen we de dingen goed? 

 ●  Hoe weten we dat? 

 ●  Vinden anderen dat ook? 

 ●  Wat doen we met die wetenschap? 

 Evalueren van het onderw�s 

 Om antwoord te kunnen geven op de eerste drie vragen, evalueren en analyseren we ons 

 onderwijs regelmatig. Dit doen wij zelf, maar ook Markant Onderwijs en de Nederlandse 

 Montessori Vereniging (NMV) komen regelmatig langs om een audit af te nemen. Met behulp 

 van de resultaten, interpretaties en conclusies van de evaluaties stellen we indien nodig onze 

 beleidsvoornemens bij. In ons schoolplan kunt u de beleidsvoornemens vinden voor 

 2020-2024. Het schoolplan is op te vragen bij de directeur van de school. 
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 Vinden anderen dit ook? 

 Door het uitvoeren van deze kwalitatieve metingen en evaluaties ontvangen wij feedback vanuit 

 diverse betrokkenen bij de school. De gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Eén van 

 de instrumenten die alle scholen van Markant hiervoor gebruiken, is de Succes!Spiegel. Eén 

 keer in de twee jaar wordt deze ingevuld door onze ouders, teamleden en leerlingen. De 

 resultaten hiervan worden teruggekoppeld aan de respondenten en de MR. 

 Uitkomst Succes!Spiegel 2019 

 De Succes!Spiegel 2019 is afgenomen bij 47 ouders. Hieruit blijkt dat de kinderen de school 

 over het algemeen als erg veilig ervaren. Ze gaan met veel plezier naar school. Dit komt onder 

 andere door de fijne omgang tussen kinderen onder elkaar. Ouders zijn over het algemeen erg 

 tevreden over de aandacht die de school besteedt aan toekomstgerichte vaardigheden, zoals: 

 zelfstandig leren, samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en onderzoeken. 

 Kinderen krijgen vaak lessen die ze leuk vinden en de leerkrachten bieden heldere uitleg. De 

 leerkrachten weten wat het kind al goed kan of wat het nog moeilijk vindt. 

 Wat doen w� met deze wetenschap? 

 Na een brede jaarlijkse analyse van ons onderwijs, bepalen wij als team wat we voor de school 

 willen vasthouden, versterken, verzwakken of verwijderen. 

 Daarnaast vraagt sommige feedback direct actie van ons. Op Montessori+ wordt gewerkt met 

 kwaliteitskaarten. Op deze kaarten staan procedures en/of processen beschreven. De kaarten 

 dienen voor intern gebruik. De informatie van sommige kwaliteitskaarten delen we met ouders. 

 De protocollen en kwaliteitskaarten staan op de 

 gedeelde drive en voor ouders op de website 

 van Montessori+. Zo zijn ze zowel toegankelijk 

 voor medewerkers als voor de ouders. 
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 Uitstroom naar het voortgezet onderw�s 

 Wij hebben gedurende de jaren dat een kind bij ons op school zit, een goed beeld kunnen 

 vormen over de aanleg en capaciteiten van ieder kind. Bij de uitstroom naar het voortgezet 

 onderwijs gaat het erom dat een kind op een school terechtkomt waar het met veel plezier naar 

 toe zal gaan en die aansluit bij de mogelijkheden en capaciteiten van het kind. 

 In onderstaand schema kunt u aflezen hoe onze gemiddelde Cito-score over de afgelopen vijf 

 schooljaren is geweest. De gemiddelde score van de locatie Breda en Prinsenbeek zijn 

 gezamenlijk weergegeven. 

 Cito-eindtoets gemiddelde schoolscore: 

 Jaar  2021  2020  2019  2018  2017 

 Score  -*  536,3  535,2  535,4 

 *In 2020 is er geen eindtoets afgenomen vanwege de lockdown (corona). 

 VWO incl. 

 gymnasium, 

 technasium 

 en TTO  

 VWO 

 HAVO 
 HAVO 

 HAVO 

 VMBO 

 VMBO 

 TL 

 VMBO 

 overig 

 LWOO 

 praktijk- 

 onderwijs 

 Overig  Totaal 

 20-21  38  23  -  15  2  3  -  -  81 

 19-20  34  23  -  -  14  6  2  -  79 

 18-19  32  17  9  15  9  3  -  -  85 

 17-18  25  14  5  6  7  5  2  64 
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 Zorg voor leerlingen 

 (Extra) ondersteuning en passend onderw�s 

 De meeste kinderen ontwikkelen zich prima met de opvoeding thuis en het rijke aanbod op 

 school. Sommige kinderen hebben wat meer ondersteuning nodig. Goede 

 onderwijsondersteuning begint met kwalitatief en goed ingericht onderwijs. Met het  Regionaal 

 Samenwerkingsverband Breda EO  (RSV) hebben scholen  met elkaar afspraken gemaakt over 

 de basisondersteuning die scholen bieden. Daarbij wordt uitgegaan van drie niveaus. In het 

 schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe de school de basiskwaliteit en de 

 basisondersteuning levert en hoe de interne ondersteuningsstructuur is georganiseerd. Als een 

 leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de school zelf kan bieden, zoekt de school 

 contact met het samenwerkingsverband. 

 De gevraagde extra ondersteuning wordt beschreven in een 

 ondersteuningsarrangement-aanvraagformulier. Het samenwerkingsverband kan op basis van 

 deze beschrijving een arrangement toekennen passend bij de onderwijsbehoeften van het kind. 

 Voor kinderen die Nederlands als tweede taal spreken is er een subsidie beschikbaar (de 

 zachte landing). Deze subsidiegelden zorgen ervoor dat er per week 1,5 dag extra beschikbaar 

 is voor taalondersteuning aan deze kinderen. Tijdens de beschikbare uren volgen de kinderen 

 extra Nederlandse lessen die gericht zijn op schooltaal en het verbeteren van de Nederlandse 

 taal. Kinderen ouder dan zes jaar, die de Nederlandse taal niet spreken, verwijzen wij door naar 

 de Fontein. Op die school zit een taalklas. Het aanbod dat daar geboden wordt, kunnen wij op 

 onze school niet geven. In overleg met de Fontein zijn de kinderen in principe na een jaar 

 welkom op onze school. 
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 De HB-afdeling voor fulltime onderw�s aan hoogbegaafde kinderen 

 Sinds 2010 vindt op onze school ook voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen plaats. De 

 afdeling biedt geen montessori-onderwijs, maar is wel gebaseerd op Maria Montessori’s 

 uitspraak: help mij het zelf te doen. We geven het kind de hulp die het nodig heeft om zich te 

 ontwikkelen tot een zelfstandig persoon dat verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor 

 zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waar hij een deel van uitmaakt. 

 De kinderen krijgen compact en verrijkt onderwijs in groepen met gelijkgestemde kinderen. Dit 

 is de basisondersteuning. Daarnaast is er veel aandacht voor de ontwikkeling van de 

 (executieve) vaardigheden, oftewel de processen die je nodig hebt voor het plannen en 

 uitvoeren van doelgericht gedrag. We helpen ze met de vaardigheden die ze nodig hebben om 

 de schoolperiode succesvol door te komen, en die ze ook kunnen inzetten om tot een 

 succesvol leven te komen. 

 Onderw�s aan zieke kinderen 

 Indien een kind langere tijd ziek is, blijft de school verantwoordelijk voor de voortzetting van het 

 onderwijsprogramma. De school kan daarbij ondersteuning aanvragen bij Ziezon. Zowel 

 kinderen die ziek thuis verblijven als kinderen die in het ziekenhuis liggen en van wie de 

 prognose is dat ze drie weken of langer ziek blijven, kunnen in aanmerking komen voor 

 onderwijsondersteuning. Ook als het in het belang van het kind is, kan hij of zij in aanmerking 

 komen voor onderwijsondersteuning als de ziekteduur korter dan drie weken is. 

 Dyslexie 

 Op school hanteren wij een dyslexieprotocol. De inhoud van dit protocol is afgeleid vanuit het 

 Masterplan Dyslexie. De inhoud van dit protocol is op te vragen bij de intern begeleiders op 

 onze school. 

 Protocol medisch handelen 

 Alle scholen van Markant Onderwijs, dus ook Montessori+, hanteert het protocol medisch 

 handelen van de PO-raad. Dit  protocol  heeft als uitgangspunt  dat het personeel van de school 

 geen enkele medische handeling mag verrichten. Indien er toch medische handelingen verricht 

 moeten worden (zelfs tot het verstrekken van een paracetamol) zijn de ouders hier zelf 

 verantwoordelijk voor. Als de ouders willen dat een extern deskundige een bepaalde medische 

 handeling verricht, is daar een officiële toestemmingsverklaring voor nodig die de ouders en 
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 directie kunnen invullen en ondertekenen. Personeel kan echter nooit verplicht worden tot 

 het verrichten van de gevraagde handeling. Het toestemmingsformulier om een medische 

 handeling te verrichten is op school verkrijgbaar. 

 Zindel�kheid 

 Wij gaan er vanuit dat kinderen die naar school komen zindelijk zijn. De ervaring leert dat dit in 

 de meeste gevallen ook zo is. Mocht dat niet zo zijn en ligt er een medische reden aan ten 

 grondslag, dan zal met de betrokken ouders naar een passende oplossing worden gezocht. In 

 alle andere gevallen, ongelukjes daargelaten, rekenen wij erop dat een ouder of iemand 

 namens de ouders, het kind komt verschonen. 

 Toelating en verw�dering 

 Markant Onderwijs heeft een beleid op toelating en verwijdering. Het protocol ‘Time-out, 

 Schorsing en Verwijdering van leerlingen’ is te bekijken op de website van Markant Onderwijs. 

 www.markantonderwijs.nl  . 

 Bedr�fshulpverlening 

 Wij voldoen aan de wettelijke eisen voor bedrijfshulpverlening. Wij hebben bhv’ers op school, 

 en werken met ontruimingsoefeningen en ontruimingsplannen. Hoe wij dit doen, staat 

 beschreven in ons veiligheidsplan dat wordt gemonitord door de MR. 
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 Praktische zaken 

 Corona 

 Via de oudermededelingen houden wij u op de hoogte van de geldende maatregelen. Wij 

 houden ons aan het  protocol  dat vanuit de primair  onderwijs raad (PO-raad) is opgesteld. 

 Wanneer er een kind of medewerker besmet raakt, hebben wij direct contact met de GGD. De 

 GGD doet het bron- en contactonderzoek en adviseert scholen over de quarantainetijd van een 

 bepaalde groep kinderen. Op dit moment is het zo dat kinderen wanneer ze verkouden zijn en 

 geen koorts hebben gewoon naar school mogen komen. Kinderen blijven thuis, wanneer ze 

 koorts hebben, of in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Vanaf schooljaar 

 2021-2022 laten wij de geplande activiteiten en uitstapjes zoveel mogelijk doorgaan. Ook 

 ouderhulp is weer mogelijk. Bij alles wat wij doen, zullen we met name kijken naar hoeveel 

 volwassenen er in de school zijn en of het nodig is om 1,5 meter afstand te waarborgen. 

 Leerplicht 

 Externe hulp buiten schoolt�den 

 RT, therapie of andere externe hulp zoals logopedie of fysiotherapie mogen alleen op indicatie 

 van de huisarts of specialist onder schooltijd plaatsvinden. Is dit niet het geval dan moeten 

 deze bezoeken dus na schooltijd gepland worden. 

 Ziekmelding 

 Indien een kind ziek is, worden de ouders/verzorgers gevraagd dit via de website, Parro of 

 telefonisch te melden voor 8.15 uur. De persoon die de ziekmelding aanneemt, zorgt dat deze 

 ziekmeldingen aan de juiste leerkracht wordt doorgegeven. 

 Wanneer een kind een besmettelijke ziekte heeft, zoals kinkhoest, mazelen, de bof of 

 krentenbaard, horen wij dit graag. Wij moeten dan de GGD (anoniem) op de hoogte stellen van 

 deze uitbraak. In sommige gevallen zullen we ook andere ouders op de hoogte willen stellen. 

 Hiervoor laten we ons adviseren door de GGD. 

 Te laat komen 

 Als kinderen te laat komen, volgen wij de volgende stappen: 

 ●  Alle leerlingen die te laat komen, worden door de leerkracht hierop 

 aangesproken met het nadrukkelijke verzoek de volgende keer op tijd te zijn. 
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 Indien het kind door de ouders wordt gebracht, wordt ook de ouder hierop 

 aangesproken. Als de leerkracht de ouder op het moment van brengen niet ziet, 

 gebeurt dit in de middag bij het ophalen (als het kind naar de BSO gaat, dan op 

 een ander moment of telefonisch). De leerkracht maakt hiervan een 

 aantekening in Parnassys. In dit programma houdt hij bij wanneer een kind te 

 laat komt en hoeveel minuten deze leerling te laat binnen is. 

 ●  Als een kind 3x te laat komt in een periode van vakantie tot vakantie, stuurt de 

 leerkracht de ouders een standaard waarschuwingsbrief vanuit Parnassys. Een 

 kopie van de brief gaat in het dossier van het kind in Parnassys. 

 ●  Als een kind dan nog een keer 3x te laat komt (zes keer in totaal) in die periode 

 (van vakantie tot vakantie), informeert de leerkracht het MT en stuurt het MT 

 een waarschuwingsbrief naar de ouders. 

 ●  Bij nóg eens keer 3x te laat komen (en dus negen keer te laat in totaal in 

 dezelfde periode) informeert de leerkracht de directie en deze meldt het 

 veelvuldige te laat komen bij de leerplichtambtenaar. 

 Leerplicht b� frequent ziekteverzuim 

 Wanneer een kind heel regelmatig ziek wordt gemeld (zestien uur in vier weken) of langer dan 

 twee weken ziek is zonder doktersverklaring, wordt er door de leerkracht contact opgenomen 

 met de ouders om te melden dat er een melding gemaakt wordt bij leerplicht. De IB’er doet 

 deze melding en brengt de directie hiervan op de hoogte. 

 De leerplichtambtenaar neemt contact met de ouders op en verwijst ze eventueel door naar de 

 GGD of een andere instantie. Het inschakelen van de leerplicht is geen sanctie, maar één van 

 de stappen in de zorglijn en is preventief tegen schooluitval en thuiszitten. 

 Belangrijk voor school is om te weten waarom het kind zo vaak afwezig is. Wanneer hier een 

 medische of psychische oorzaak aan ten grondslag ligt en dit is vastgesteld door een arts (die 

 niet de behandeling verzorgt), kan de school voorzien in een aangepast programma. Naast de 

 leerplicht moet dan ook de inspectie van het onderwijs op de hoogte worden gesteld van het 

 verzuim van onderwijsuren op school. Dit is een taak voor de locatieleider/directeur in 

 samenspraak met de IB’er 

 Verlof aanvragen 

 Wanneer u verlof aanvraagt voor uw kind, dient u daar een verzoek voor in met behulp van het 

 verlofformulier. Één aanvraag per gezin is voldoende. Het formulier kunt u aan de leerkracht 
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 geven, die het weer doorgeeft aan de directeur van de school. Op het formulier dat u retour 

 krijgt, wordt aangegeven of het verlof is toegewezen of niet. Wanneer u het niet eens bent met 

 een afwijzing kunt u schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur van de school (bij een 

 verzoek van minder dan tien dagen) of de leerplichtambtenaar (bij verzoek van meer dan tien 

 dagen). Alle richtlijnen ten aanzien van het vragen van verlof kunt u  hier  vinden. 

 Wanneer een verzoek wordt afgewezen, omdat het volgens de regels van de leerplicht geen 

 reden is voor verzuim van onderwijstijd, en u besluit toch om uw kind niet naar school te laten 

 gaan, zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar van Breda. De 

 leerplichtambtenaar kan boetes opleggen van €100,- tot een maximum van €600,- per gezin. 

 Voor en na iedere schoolvakantie controleren leerplichtambtenaren door middel van 

 schoolbezoeken en/of huisbezoeken actief op luxeverzuim. Als school zijn wij in die periode 

 verplicht om ziekgemelde kinderen of kinderen die zonder bericht afwezig zijn door te geven. 

 V�fjarige 

 Vanaf de leeftijd van vijf jaar moet een kind naar school. Is een hele schoolweek in het begin 

 nog te vermoeiend voor het kind? Dan mag het kind vijf uur per week worden thuisgehouden tot 

 het zes jaar wordt. Dit doet u in overleg met de leerkracht en het wordt gemeld bij de 

 locatieleider. Heeft het kind meer rust nodig? Dan mogen ouders/verzorgers voor nog vijf extra 

 uren per week vrijstelling aanvragen. Tot maximaal tien uur per week mag een vijfjarige dus 

 worden thuisgehouden. Hiervoor moet wel toestemming gevraagd worden aan de locatieleider. 

 Klachten 

 Alhoewel wij proberen alles op school zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen 

 dat u klachten hebt. Wij hebben hiervoor de volgende regeling: 

 ●  U gaat eerst naar de leerkracht(-en) van uw kind. 

 ●  Indien er geen oplossing gevonden wordt, kunt u zich wenden tot de 

 locatieleider of directeur (  mt@montessoriplus.nl  ).  Iedere basisschool is 

 verplicht een klachtenregeling te hebben. Onze klachtenregeling is opgesteld 

 door stichting Markant Onderwijs en is terug te vinden op de website 

 www.markantonderwijs.nl/klachtenregeling  . 

 Vertrouwenspersoon 

 Markant Onderwijs beschikt over externe vertrouwenspersonen die functioneren als 

 aanspreekpunt indien er sprake is van seksuele intimidatie of geweld. De vertrouwenspersonen 
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 die aangesteld zijn door het college van bestuur zijn mw. T. Jumulet en dhr. F. Prince. De 

 gegevens zijn bij de schoolcontactpersonen, de directeur of de voorzitter van het college van 

 bestuur van Markant Onderwijs verkrijgbaar. 

 Aansprakel�kheid 

 We doen er alles aan een zo veilig mogelijke speel- en leeromgeving te creëren. Soms gaat het 

 toch mis. Misschien denkt u dat de school automatisch aansprakelijk is, maar dat is niet altijd 

 zo. De ouders van kinderen tot veertien jaar zijn, ook als het voorval zich onder schooltijd 

 voordoet, volgens de wet aansprakelijk. Als bijvoorbeeld tijdens een ruzie op het schoolplein 

 een kind een ander kind lichamelijk letsel toebrengt, dan zijn de ouders van het kind dat zich 

 misdragen heeft, in beginsel aansprakelijk, niet de school. Bij een ongelukje waar uw kind door 

 toedoen van een ander schade heeft geleden, zullen wij bemiddelen door u in contact te 

 brengen met de ouders van de veroorzaker van de schade. U kunt dan de schade proberen te 

 verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij. Wij raden u daarom aan dat u zelf ook altijd 

 een WA-verzekering afsluit. 

 Ook proberen we te zorgen dat kinderen vrij zijn zich te ontwikkelen. Ons advies is daarom uw 

 kind geen dure spullen mee te geven, zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges. 

 Deze zaken kan een kind makkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of tijdens een spel. We 

 raden het ook af uw kind in dure/kwetsbare kleding naar school te laten gaan. We spelen 

 buiten op onze pleinen en tussen het groen. Daarnaast gebruiken we bij de creatieve vakken 

 wasco, verf en andere materialen. Hoewel we ons best doen de kleding van kinderen te 

 beschermen, kan het weleens misgaan. Indien er iets met de kleding of de eigendommen van 

 kinderen gebeurt, dan is de school hier niet aansprakelijk voor. 

 De ouderb�drage 

 Behalve het reguliere onderwijs gebeurt er op Montessori+ natuurlijk nog veel meer. Denkt u 

 maar eens aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdagen, projecten, culturele 

 activiteiten, speldagen, excursies voor International Primary Curriculum (IPC). Om deze 

 evenementen te betalen, wordt u om een jaarlijkse bijdrage gevraagd. 

 De vrijwillige ouderbijdrage wordt beheerd door de penningmeester van de oudercommissie. 

 Eens per jaar wordt de kas gecontroleerd door een kascontrolecommissie en vindt u een 

 overzicht van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar in de notulen van de MR. De MR 

 heeft de eindverantwoording over de te besteden gelden. 
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 De ouderbijdrage voor dit jaar is €38,-. De bijdrage wordt ingezet voor alle activiteiten, 

 zodat er tijdens het jaar geen extra kosten zijn. Wanneer u deze bijdrage niet betaald, wordt uw 

 kind niet uitgesloten van de activiteit. Wel moeten wij ons als school dan gaan beraden of wij 

 alle activiteiten kunnen blijven doen. Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u vinden in 

 het  startpakket  dat aan het begin van ieder schooljaar  naar alle ouders/verzorgers wordt 

 gemaild. Daarnaast zijn er kosten voor het overblijven (€140,-) en/of het kennismakingskamp 

 (€12,50) en schoolkamp (alleen voor kinderen van groep 8 €60,-). 

 Schoolt�den en vr�e dagen 

 Locatie Breda 

 Maandag 8.30 - 15.00 uur 

 Dinsdag 8.30 - 15.00 uur 

 Woensdag 8.30 - 12.15 uur (onderbouw vrij) 

 Donderdag 8.30 - 15.00 uur 

 Vrijdag 8.30 - 15.00 uur 

 Locatie Prinsenbeek 

 Maandag 8.30 - 14.45 uur 

 Dinsdag 8.30 - 14.45 uur 

 Woensdag 8.30 - 12.15 uur (onderbouw vrij) 

 Donderdag 8.30 - 14.45 uur 

 Vrijdag 8.30 - 14.45 uur 

 Vakantierooster 2021-2022 

 Herfstvakantie: maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober 

 Kerstvakantie: maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 

 Voorjaarsvakantie: maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 

 2de paasdag: maandag 18 april 

 Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 
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 Hemelvaart: donderdag 26 mei & vrijdag 27 mei 

 2de pinksterdag: maandag 6 juni 

 Zomervakantie: maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 

 Studiedagen/vr�e dagen voor de kinderen 

 Dinsdag 5 oktober: studiedag Markant 

 Woensdag 10 november: studiedag 

 Maandag 6 december: studiedag 

 Vrijdag 24 december 

 Woensdag 23 maart: studiedag 

 Vrijdag 24 juni: studiedag 

 Maandag 27 juni: studiedag 

 Vrijdagmiddag 22 juli 
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 School en ouders 

 Algemene informatie 

 Wet op de privacy 

 Op Montessori+ wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband 

 met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging in de 

 administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen genoteerd. Deze 

 gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het noteren en het gebruik van deze 

 persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De 

 gegevens worden beveiligd opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die dat 

 uit hoofde van hun functie nodig hebben. In het privacyreglement van Stichting Markant is 

 beschreven hoe de school omgaat met haar leerling gegevens, en wat de rechten zijn van 

 ouders en leerlingen. Dit reglement kunt u vinden op  www.markantonderwijs.nl/website  . 

 Tijdens verschillende activiteiten en lessen worden er foto’s of filmpjes gemaakt. Ook uw kind 

 kan op deze foto’s (en soms in filmpjes) te zien zijn. Wij gebruiken het beeldmateriaal voor 

 Parro, waar alleen de ouders van de groep inzage in hebben, voor onze facebookpagina en op 

 onze website. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Op veel foto’s staan 

 kinderen niet zichtbaar in beeld. En onder de foto’s worden geen namen van de kinderen gezet. 

 Vanuit de wet op privacy moeten wij jaarlijks toestemming aan u vragen voor het gebruik van 

 foto’s en filmpjes van uw kind voor de verschillende doeleinden. Uw toestemming geldt alleen 

 voor foto’s en filmpjes die door ons, of in opdracht van de school worden gemaakt. Het kan 

 voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar 

 geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van 

 foto’s en filmpjes op internet. Eens per jaar vragen wij in onze mededelingen aan ouders hier 

 rekening mee te houden. Daarnaast zullen wij het ook per activiteit vooraf aan ouders vragen. 

 Er is geen toestemming van ouders nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les 

 voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van 

 een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de 

 gewone privacyregels zoals dataminimalisatie, oftewel het terughoudend omgaan met 

 beeldmateriaal van kinderen. 

 In de midden- en bovenbouw maken kinderen regelmatig gebruik van youtube filmpjes voor het 

 illustreren van een presentatie of voor andere onderwijsdoeleinden. Jaarlijks vragen wij u om 
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 toestemming voor dit gebruik. Wanneer een kind deze toestemming niet heeft, kan het op 

 school geen gebruik maken van youtube. Per kind kan dit aan of uit worden gezet. 

 Mededelingen 

 ‘De Mededelingen’ is onze tweewekelijkse schriftelijke informatievoorziening richting ouders en 

 verzorgers. U ontvangt in principe de Mededelingen op vrijdag via e-mail. Als uw 

 contactgegevens wijzigen, geeft u dit dan door aan de administratie? 

 administratie@montessoriplus.nl 

 Website 

 Op onze website kunt u allerlei informatie vinden over onze school. Wij nodigen u dan ook van 

 harte uit om regelmatig onze website te bezoeken (  www.montessoriplus.nl  ) 

 Sociale media 

 Wij zijn ook te volgen op Facebook. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van Parro, een 

 digitale afgeschermde informatievoorziening voor ouders, waar o.a. na toestemming foto’s 

 worden gedeeld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht hiervoor een 

 inlogcode 

 Nieuwe leerlingen 

 Wij zijn blij dat u als ouder de weg naar Montessori+ heeft gevonden. Om ouders/verzorgers zo 

 goed mogelijk te informeren over onze school hanteren wij de volgende procedure. 

 Oriënterende ouders kunnen een kennismakingsafspraak maken met de locatieleiders van de 

 school. Na inschrijving op onze school neemt de toekomstige leerkracht ongeveer één maand 

 voordat het kind vier jaar wordt contact op om wenmomenten af te spreken. Het eerste 

 wenmoment zal zo’n twee weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden. 

 Voor nieuwe leerlingen die ouder dan vier jaar zijn, volgen we in principe dezelfde procedure. Er 

 worden echter geen wenmomenten afgesproken. Om een goede overgang van scholen te 

 waarborgen, zal er voor inschrijving eerst contact worden opgenomen met de voorgaande 

 school. In samenspraak met ouders, leerkracht en directie kan er gekeken worden of het 

 wenselijk is om de leerlingen dagdelen mee te laten lopen. 
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 Contact met de ouders 

 Ouders en school 

 Montessori+ is een laagdrempelige school. De contacten met de ouders/verzorgers zijn open 

 en gemoedelijk. Wij informeren de ouders/verzorgers over alle zaken die de ontwikkeling en de 

 vorderingen van het kind betreft en vragen de ouders/verzorgers het ons te laten weten als er 

 thuis iets gebeurt wat het gedrag van het kind op school kan beïnvloeden. 

 Oudergesprekken 

 Oudergesprekken vinden een aantal keren per schooljaar plaats. In de eerste weken van het 

 schooljaar vindt voor alle kinderen het eerste gesprek plaats. Dit is een 

 ouder-kind-leerkrachtgesprek. Doel van dit gesprek is onderwijsbehoeften duidelijk in kaart te 

 brengen en indien nodig (nadere) kennismaking. Kinderen zijn bij de oudergesprekken van 

 harte welkom. Wij maken hierbij de kanttekening dat alle betrokken partijen (ouder, kind of 

 leerkracht) het hier mee eens zijn. 

 K�kochtenden 

 In alle groepen vinden zogenaamde kijkochtenden plaats. Om ervoor te zorgen dat niet alle 

 ouders op hetzelfde moment in de groep komen kijken, vinden wij het prettig als u persoonlijk 

 met de leerkracht van uw kind hiervoor een afspraak maakt. 

 Algemene informatieavond 

 In iedere groep is aan het begin van het schooljaar een algemene informatieavond. Het doel is 

 om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen over de gang van zaken in de 

 betreffende groep. De data zijn terug te vinden op de schoolkalender. Kinderen laten op deze 

 avond de groep en de school aan hun ouders zien. 

 In het eerste kwartaal van het schooljaar vindt de algemene ouderavond voor de kinderen in 

 groep acht plaats. Hier wordt ingegaan op de verschillende soorten vervolgonderwijs, de 

 procedure van plaatsing en overige specifieke groep acht-activiteiten in het betreffende 

 schooljaar. 

 Klassenouder 

 Op onze school zijn klassenouders actief. De klassenouder houdt zich bezig met het 

 coördineren van hulp met betrekking tot de groep. De klassenouder houdt de andere ouders op 

 de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met 

 Pagina  27  van  36 



 de voorbereidingen. Meer informatie over klassenouders kunt u vinden op 

 www.montessoriplus.nl  . 

 Gesprekken met directie of intern begeleider 

 Mocht u behoefte hebben om een afspraak met het MT of met een van de intern begeleiders te 

 maken, dan kan dit op verschillende manieren. U kunt ons direct bereiken door even binnen te 

 lopen of telefonisch of via de mail contact op te nemen. 

 Informatieverstrekking aan gescheiden ouders 

 Wanneer ouders gescheiden leven of gaan scheiden, kan het voor ons moeilijk zijn om te 

 bepalen welke positie wij bij het verstrekken van informatie moeten innemen. De wet biedt ons 

 hierin echter een duidelijke richtlijn. Wij zijn als school verplicht beide gezaghebbende ouders 

 te informeren, dus ook de niet-verzorgende ouder. De ouder die niet met het ouderlijk gezag 

 belast is, dient geïnformeerd te worden door de gezaghebbende ouder. Alleen in het geval van 

 zeer zwaarwegende argumenten kan in het belang van het kind van die richtlijn worden 

 afgeweken. Om hierboven genoemde redenen kan in het vervolg het adres van de 

 niet-verzorgende ouder of de ouder die niet met het ouderlijke gezag belast is ook in onze 

 administratie worden opgenomen. Voor de ouderavonden en de verslaggesprekken worden via 

 de gezaghebbende ouder ook de andere ouder uitgenodigd. De school biedt de mogelijkheid 

 om twee aparte gesprekken te organiseren als beide ouders over hun kind willen praten, maar 

 niet samen. In dit geval dient dit opgenomen te zijn in een ouderschapsplan. De school heeft 

 als beleid dat deelname door beide ouders aan schoolactiviteiten alleen mogelijk is indien 

 beide ouders én de kinderen akkoord gaan. 

 Oudergedrag 

 Als ouders in de school helpen, verwachten wij dat zij zich houden aan de geldende regels 

 binnen de school. Tijdens uitjes wordt er van ouders verwacht dat zij zich houden aan de 

 afspraken die door het team zijn gemaakt om dit uitje zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

 Excursies en kennismakingskamp 

 Als de onderwerpen die worden behandeld bij kosmisch onderwijs (IPC) daar aanleiding toe 

 geven, gaan wij met de kinderen op excursie. Dit kunnen natuur- of ontdekwandelingen zijn, 

 uitstapjes naar het theater, musea of andere bijzondere plekken die bij het thema aansluiten. 

 Aan het begin van ieder jaar gaan wij op kennismakingskamp. De school kent geen 

 schoolreisje. 
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 Werken in de moestuin 

 Vanaf vorig schooljaar werken de kinderen, wanneer ze dit willen en onder begeleiding van 

 ouders en vrijwilligers, in de moestuin. Op beide locaties is een moestuin aanwezig. Naast het 

 zaaien en onderhouden van de tuin, wordt er met de geoogste groente ook gekookt. Wanneer u 

 uw steentje wil bijdrage aan deze tuin, kunt u ons dit laten weten via: 

 groenschoolplein@montessoriplus.nl 

 Fotograaf 

 De schoolfotograaf komt jaarlijks op school voor het maken van groepsfoto’s en individuele 

 foto’s. Het is mogelijk broertjes en zusjes uit één gezin, die ook op school zitten, samen op de 

 foto te laten zetten. De kosten van de schoolfotograaf zijn voor de ouders. 

 Luizen 

 Om het verspreiden van hoofdluis tegen te gaan, vragen wij aan ouders om kinderen na elke 

 vakantie die langer dan een week duurt, te  onderzoeken  op luizen  . Wanneer uw kind luizen 

 heeft, kunt u dit melden bij de leerkracht. Er zal dan een berichtje op Parro worden geplaatst, 

 zodat alle ouders op de hoogte zijn, en de overdracht van hoofdluis beperkt blijft binnen de 

 groep. 

 Mobiele telefoons 

 Het gebruik van mobiele telefoons op school is door kinderen van de bovenbouw toegestaan 

 wanneer het onderdeel uitmaakt van de les. De leerkracht geeft aan wanneer dit is. Kinderen 

 mogen wel een mobiele telefoon bij zich hebben voor gebruik buiten schooltijd. Wij kunnen niet 

 aansprakelijk gesteld worden voor diefstal en/of verlies van mobiele telefoons. 
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 Ons team 

 Op onze school werken, verdeeld over twee locaties, ongeveer 60 personen. Op onze website 

 vindt u de namen van onze teamleden. De meeste hiervan zijn leerkracht. De andere rollen 

 vindt u hieronder: 

 Conciërge  Er werken twee conciërges op de school. Op iedere locatie één. 

 Administratieve kracht  Wij hebben één administratieve kracht voor twee locaties. Zij werkt in Breda en is 

 te bereiken via:  administratie@montessoriplus.nl  . 

 Bij haar kunnen adreswijzigen worden doorgegeven en komen ziekmeldingen 

 binnen, die via de website worden gedaan. 

 Leerkrachten  Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u, als er zaken zijn die spelen rond uw kind. 

 Een aantal leerkrachten werkt parttime. Per groep is er dan ook een mailbox 

 aangemaakt waarin beide leerkrachten, maar ook invallers toegang toe hebben. 

 Naast groepsleerkracht hebben de leerkrachten ook nog andere taken in hun 

 pakket. Vaak worden deze taken gekozen op basis van interesse en 

 deskundigheid. U kunt hierbij denken aan: lid MR (medezeggenschapsraad), lid 

 OC (oudercommissie), lid van diverse stuurgroepen zoals: motoriek, taal, rekenen, 

 sociaal-emotioneel, etc. 

 Onderwijsassistenten  Op school werken drie onderwijsassistenten. Zij ondersteunen de leerkrachten bij 

 het werk in de groep. In principe hebben ouders geen overleg met hen. al het 

 contact verloopt via de leerkracht. 

 Intern begeleider (IB)  Er werken op onze school verschillende intern begeleiders. Zij coördineren de 

 zorg rond kinderen die dit nodig hebben en begeleiden de leerkracht bij het 

 vormgeven van passend onderwijs. Contact verloopt via de leerkracht of via 

 ibmontessoriplus@markantonderwijs.nl 

 BOCO (bouwcoördinatoren)  Iedere bouw heeft een bouwcoördinator (OB, MB, BB en HB). Deze 

 bouwcoördinator is de schakel tussen de groepen per bouw en het MT. 

 MT-leden  De school kent drie MT-leden. Op iedere locatie is drie dagen in de week een 

 locatieleider aanwezig (ma, di, do). Verder is er een teamleider HB aanwezig. Zij 

 coördineert de HB-afdeling op do en vr. 
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 Het MT is telefonisch bereikbaar en via de mail:  mt@montessoriplus.nl. 

 Directeur  Er is één directeur. Samen met het MT geeft zij dagelijks leiding aan de school. 

 De vier dagen dat zij aanwezig is (ma, di, wo, do), worden verspreid over twee 

 locaties. Via  directie@montessoriplus.nl  is zij het  beste bereikbaar. 

 Stagiaires  Wij vinden het belangrijk om stagiaires binnen onze school de mogelijkheid te 

 bieden om ervaring op te doen. Wij hebben stagiaires vanuit de pabo in Breda en 

 stagiaires onderwijsassistent van het Vitalis College te Breda. 

 Scholing teamleden 

 Met onze onderwijsvisie als leidraad blijven wij ons zelf ontwikkelen. Hierdoor zijn wij in staat 

 kwalitatief goed onderwijs te bieden dat recht doet aan de kwaliteiten van een kind. Wij 

 hechten belang aan de brede ontwikkeling van kinderen. Naast de basisvaardigheden lezen, 

 taal, schrijven en rekenen, en het onderwijs in de zogenaamde zaakvakken (aardrijkskunde, 

 geschiedenis, biologie, natuurkunde, techniek en verkeer) scholen wij ons ook bij op het gebied 

 van de sociaal-emotionele, culturele en sportieve ontwikkeling. 

 Vervangingsprotocol (Markant Onderw�s) 

 Voor het regelen van vervangers zijn Markant Onderwijs en de Rudolf Steiner School 

 aangesloten bij Leswerk. Het kan voorkomen dat het vinden van vervanging bij ziekte van een 

 leerkracht op enig moment een serieus probleem is. Als dit voor de scholen onder ons bestuur 

 aan de orde is, is het belangrijk dat er op deze situatie beleid voor is. Dat is hieronder 

 beschreven. 

 1.  Via de planner van Leswerk benaderen we eerst alle mogelijke vervangers. 

 2.  Als er via Leswerk geen vervangers beschikbaar zijn, benaderen we de parttimers van 

 de eigen school die zich daarvoor beschikbaar hebben gesteld. 

 Indien stap 1 en 2 geen oplossing bieden, gaan we over op de volgende stappen: 

 3.  inzet van pabostudenten (indien aanwezig) uit leerjaar 3 of 4; 

 4.  aan de overige leerkrachten die verlof hebben, vragen of zij de groep over kunnen 

 nemen en het verlof op een ander moment op kunnen nemen. 
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 5.  Overige schoolspecifieke invulling: 

 a.  Invulling door bijvoorbeeld de onderwijsassistent of pedagogisch medewerkers 

 of bijvoorbeeld twee studenten pabo 2  e  jaars onder  supervisie van de leerkracht 

 uit de naastgelegen groep. 

 b.  Het opdelen van de groep over de overige groepen. 

 c.  De overige leerkrachten, teamleiders en/of intern begeleiders die op dat 

 moment geen lesgevende taken hebben vangen, indien de situatie dit toelaat, de 

 eerste dag op. 

 Indien de acties uit punten 1,2 en 3 geen vervanger opleveren, besluiten we in overleg met de 

 bestuurder een groep niet naar school te laten komen. Als dit meerdere dagen achter elkaar 

 nodig is, zal er periodiek een andere groep leerlingen thuis moeten blijven. 

 Medezeggenschapsraad (MR) en gemeenschappel�ke 

 medezeggenschapsraad (GMR) 

 Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Binnen onze 

 school geeft de medezeggenschapsraad (MR) invulling aan de Wet medezeggenschap op 

 scholen. In de MR zijn vier afgevaardigden van de leerkrachten en vier afgevaardigden van de 

 ouders. Beide locaties worden door ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. Zij bespreken 

 met de directie onder andere beleidsvoornemens, begroting, formatie, protocollen en 

 ontwikkelingen die van invloed zijn op de toekomst van onze school. 

 Onze school vaardigt een ouder en een leerkracht af naar de gemeenschappelijke MR. De GMR 

 vervult dezelfde functie als de MR, maar doet dat in samenspraak met het College van Bestuur 

 over aspecten die gelden voor alle scholen die onderdeel uitmaken van Markant Onderwijs. De 

 vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus iedere ouder of leerkracht kan als toehoorder de 

 vergaderingen bijwonen. De vergaderdata worden gepubliceerd in de schoolkalender en in de 

 mededelingen. Het MR-reglement en de notulen van de vergaderingen worden gepubliceerd op 

 www.montessoriplus.nl  . De MR is per e-mail te bereiken  via  mr@montessoriplus.nl 

 Oudercommissie Breda (BOC) en Prinsenbeek (POC) 

 Elke locatie heeft zijn eigen oudercommissie (OC). De oudercommissie is een stichting en is 

 ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hun doelstelling is om in overleg 

 met de leerkrachten en de ouders allerlei activiteiten voor kinderen te organiseren. Zo maken 

 ze het naar school gaan alleen maar leuker. Daarnaast fungeert de oudercommissie als 

 Pagina  32  van  36 

http://www.montessoriplus.nl/
mailto:mr@montessoriplus.nl


 klankbord voor de MR en de directie. Het uitgangspunt is dat de ouderbijdrage geheel ten 

 goede komt aan alle kinderen. Ze beheren daarbij ook de oudergelden. 

   

 Stagiaires 

 Montessori+ voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan een goede opleiding voor jonge 

 enthousiaste onderwijsmensen. Er is een hechte samenwerking met een aantal opleidingen in 

 de regio. Onze school begeleidt jaarlijks een aantal studenten van verschillende opleidingen, 

 zoals bijvoorbeeld studenten onderwijsassistent, pedagogiek of leraar basisonderwijs. Voor 

 opdrachten van de opleiding kan het nodig zijn dat stagiaires activiteiten voorbereiden, 

 lesgeven aan groepen, met individuele kinderen werken of met kleine groepjes of observeren in 

 de klas. U kunt stagiaires tegenkomen in de school of bijvoorbeeld op een ouderavond. Ze 

 draaien gedurende de stageperiode volop mee met ons schoolteam. 

 Naast deze stagiaires bieden we ook ruimte aan zij-instromers. Zij-instromers hebben een 

 afgeronde hbo-opleiding en volgen een deeltijd pabo. Zij zijn direct bevoegd om voor de groep 

 te staan. Deze studenten zullen na een wenperiode dan ook breder in de school worden ingezet 

 op plekken waar vervanging nodig is. De studenten worden altijd begeleid door een 

 praktijkbegeleider vanuit school. Op dit moment zijn er twee teamleden werkzaam die een 

 zij-instroomtraject volgen. 

 Stichting Markant Onderw�s 

 Onderdeel van Markant Onderw�s 

 Montessori+ is een van de zeven openbare basisscholen in gemeente Breda. Deze zeven 

 scholen zijn sinds 1 mei 2009 verzelfstandigd en samengebracht in de Stichting Markant 

 Onderwijs. De stichting biedt onderwijs aan ruim 2150 leerlingen. 

 Markant Onderwijs wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbieden dat toegankelijk is voor 

 alle kinderen in gemeente Breda. Daarbij wordt bewust omgegaan met de verscheidenheid in 

 achtergronden en mogelijkheden van kinderen. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van 

 een groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen binnen een veilig en 

 respectvol pedagogisch klimaat, waarbij in kindcentra nauw wordt samengewerkt met 

 kinderopvang-, onderwijs- en overige instellingen in de wijk en in de stad. 
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 Partners 

 Pebbels+ 

 Sinds het schooljaar 2015-2016 maken wij voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang 

 gebruik van de diensten van Pebbels+. Tussen Pebbels+ en Montessori+ bestaat een nauwe 

 samenwerking. Voor meer informatie zie  www.pebbles.nl  . 

 GGD 

 Tijdens de basisschoolperiode krijgt uw kind te maken met de jeugdgezondheidszorg (JGZ). 

 Elke school heeft haar eigen JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een 

 jeugdverpleegkundige, een logopediste en een assistente. De teams zijn gespecialiseerd in het 

 voorkomen, vaststellen en helpen oplossen van problemen met betrekking tot de gezondheid, 

 groei en ontwikkeling bij jeugdigen. Kinderen worden twee keer in hun schoolperiode op de 

 locatie van de GGD uitgenodigd voor een periodiek gezondheidsonderzoek. Van alle 

 onderzoeken worden ouders schriftelijk, van tevoren, in kennis gesteld. 

 Regionaal Samenwerkingsverband 

 De basisscholen in de regio Breda en omgeving (regio PO-30-03) vormen een 

 samenwerkingsverband: het Regionaal Samenwerkingsverband Breda en omgeving. Dat zijn 

 niet alleen de scholen in de gemeente Breda, maar ook die in Chaam (deel van de gemeente 

 Alphen-Chaam), Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en 

 Rijen, Oosterhout en Zundert. De besturen van de scholen in dit gebied hebben afgesproken 

 samen ervoor te zorgen dat alle kinderen in de regio de juiste onderwijskansen krijgen. Voor 

 meer informatie kunt u de  website  van het  RSV  bekijken. 

 Zorg voor Jeugd 

 Als school zijn wij aangesloten op het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Dit systeem is 

 bedoeld voor professionals en hulpverleners die zich zorgen maken over een jongere (0- 23 

 jaar). Het systeem is beschikbaar gesteld door de gemeente, die vanuit de Wet 

 maatschappelijke ondersteuning (WMO) de taak heeft problemen bij jongeren te signaleren en 

 de coördinatie van de zorg te organiseren. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op 

 www.zorgvoorjeugd.nu  . 
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 Andere externe ondersteuning 

 Om de kwaliteit van het onderwijs op onze school te waarborgen, is het soms zinvol om 

 gebruik te maken van externe expertise, anders dan de bovengenoemde. Hierbij kunt u denken 

 aan: Novilo Opleidingen, orthopedagogen en psychologen, het Steunpunt Hoogbegaafdheid, 

 Kinder- en gezinscoaches, begeleiding vanuit Flexinos, KEC-onderwijs en de Nederlandse 

 Montessori Vereniging (NMV). 
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 Contact 

 Montessori+ Breda  Montessori+ Prinsenbeek 

 Jan Nieuwenhuyzenstraat 15  Straatweide 30 

 4818 RH Breda  4841 ND Prinsenbeek 

 076-5207779  076-5413230 

 administratie@montessoriplus.nl 

 Stichting Markant Onderw�s 

 College van Bestuur: dhr. Johan van Knijff 

 Cosunpark 21, 4814 ND Breda 

 076-5289360 

 info@markantonderwijs.nl 

 www.markantonderwijs.nl 
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