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Hoogtepunt van het jaar
SLOTAKKOORD
2016 was een jaar vol hoogtepunten en daarom kiezen we het slotakkoord; onze 
kerstviering. Die symboliseert op een mooie manier hoe we weer samen aan het 
werk zijn geweest. De impuls aan muziekonderwijs leverde enthousiaste, stralende 
gezichten op en heerlijke muziek. De viering ademde een warme sfeer  van samen 
zijn en respect voor elkaar. Als de ouderraad dan ook nog lichtpuntjes uitdeelt aan 
leerkrachten en leerlingen, weet je zeker dat je een mooi jaar hebt gehad.
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Een terugblik op 2016 

Kinderen komen pas op een 
natuurlijke manier tot leren 
als ze goed in hun vel zitten. 
Cijfers zijn niet 
Montessoriaans  maar dat 
onze kinderen uit de 
bovenbouw op een 
vragenlijst van de inspectie 
een  8,7 geven voor hoe fijn 
en veilig ze zich voelen op 
onze school is wel heel mooi!

In 2016 hebben we samen 
letterlijk en figuurlijk onze 
ruimte  ingenomen. 
De school begint te passen 
als een fijne jas. 
De flexplekkenpilot is 
afgerond en geëvalueerd. 
De positieve ervaringen zijn 
gedeeld en worden creatief 
ingezet om vrijheid van 
werkplek verschillende 
vormen te geven. Ook de 
planningen van kinderen 
werden herzien en bieden 
meer keuzevrijheid. 

We waren al druk bezig de 
ouderbetrokkenheid te 
bevorderen en in 2016 heeft 
ook leerlingparticipatie meer  
vorm en body gekregen. 
Leerlingen uit de 
bovenbouwklassen nemen 
zelfgekozen 
verantwoordelijkheden op 
zich voor onze school en 
onze  jongere leerlingen. 
Ze lezen en knutselen, geven 
Montessorilesjes, zijn 
mediator of surveilleren mee 
op het plein.

Dagelijks laten onze 
kinderen  zien wat ze 
kunnen. Om voor hen en 
voor onszelf die 
ontwikkeling nog beter in 
beeld te brengen, zijn er 
gesprekken met het team 
gevoerd. Deze gesprekken 
hebben input gevormd voor 
het BAM portfolio. 
De Montessoribeloftes zijn 
concreet gemaakt en de 
co-creatie met Schoolpoort 
is aangegaan.

Als mooie aanvulling op 
Alles-in-1 is er naast 
muziekonderwijs in 2016 
ook een start gemaakt met 
een doorgaande lijn voor 
Maakonderwijs. 
Kinderen hebben al mogen 
voorproeven hoe het is om 
dingen te ontwerpen en te 
maken. Nadenken, creatief 
zijn, plannen, organiseren, 
samenwerken en uitvoeren. 
Hoe mooi is ons 
Montessorionderwijs…

In de historie zie je toekomst

Dat verdient een pluim! 
Opstekers uit 2016

Erik Pardoen en Tjarko 
Rikkerink zijn ouders die 
ons volop ondersteunen 
bij onze ICT vraagstukken. 
ENORME DANK! 

Mandy, Ingrid en Anja zijn het 
nieuwe bestuur van onze ouderraad. 
Vol enthousiasme pakken en 
maken zij mee de verbinding 
tussen ouders en school!  

Erik van der Zijden heeft samen met ons en 
zijn bedrijf Synappz op 5 november een heuse 
CODEKIDDZ DAG georganiseerd. Nieuwsgierig? 
Kijk en geniet! https://vimeo.com/196638486
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2017: we gaan er tegenaan!

Gehoord in de klas
“Juf ik ben goed aan het trainen, maar ik 
hoef geen sexpak.”

– Leerling uit MBF

“Het was heel knus, ik had graag langer gebleven.”
– Vader van Muhammed Talha na de bezoekochtend 

van onze taalgroep

Leer mij het zelf doen!

Leid aad Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

Montessorischool Elzeneind
Bezoek ons online: www.elzeneind.nl

Hoogtepunt
van het

jaar

De toekomst hangt af van wat je nu aan het doen bent 

RUIMTE > In 2017 gaan we kiezen voor nieuw meubilair. Wat een 
mooie kans om eens met andere ogen te kijken naar hoe kinderen fijn 
werken. Hoe je lokaal nog meer ruimte krijgt en hoe je meer recht kan 
doen aan verschillen tussen kinderen dan alleen met de 
hoogteverschillen van tafeltjes en stoeltjes. Een projectgroep heeft  al 
een voorselectie gemaakt en er wordt druk getekend.  

ONDERWIJS > Alles-in-1 staat al als een huis. Maak-onderwijs staat in 
de steigers en nu is het rekenen aan de beurt. De voorkeur van het 
team gaat uit naar Getal & Ruimte Junior. Zij zien kansen in de 
bloksgewijze opbouw van de methode waarmee kinderen minder 
hoeven te schakelen en meer keuzevrijheid krijgen. Daarnaast biedt 
deze methode een mooie doorgaande lijn naar het Voortgezet 
Onderwijs. 


