
Leer mij het zelf te doen

Montessorischool Elzeneind biedt vanuit de visie van 

Maria Montessori onderwijs voor kinderen vanaf 4 jaar, en 

peuteropvang vanaf twee jaar. De kern van deze visie “leer 

mij het zelf te doen” geeft richting aan ons onderwijs. 

Ons team van professionals zorgt er dagelijks voor dat de kinderen in een prettige sfeer de 

dag doorbrengen, met aandacht voor ieder kind. Zo voelen ze zich bij ons gehoord, gezien en 

gekend. Wij bieden een veilige en stimulerende plek, zowel binnen als buiten, waar kinderen 

kunnen spelen, groeien, ontdekken en leren in de brede zin van het woord. 

Ons doel is de mogelijkheden van ieder kind te zien en te ontwikkelen. Dat doen we graag 

samen met u als ouder, als gelijkwaardige partners. Wij vinden het belangrijk dat een kind 

onze school na groep 8 verlaat met zelfvertrouwen. Dat het weet wat het kan, maar ook zijn 

of haar grenzen kent. 

Dat samenwerken met anderen een vanzelfsprekendheid is geworden, net als het zich 

openstellen voor nieuwe ervaringen en het creëren van eigen oplossingen. Samen leggen we 

zo de basis voor uw kind om op te groeien tot een zelfbewust mens die respect heeft voor 

zichzelf en anderen en voor zijn of haar omgeving. 

Een wereldburger met toegevoegde waarde
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DONDERDAG 1

VRIJDAG 2

ZATERDAG 3

ZONDAG 4

MAANDAG 5

DINSDAG 6

WOENSDAG  7

DONDERDAG 8

VRIJDAG 9

ZATERDAG 10

ZONDAG 11

MAANDAG 12

DINSDAG 13

WOENSDAG  14

DONDERDAG 15

VRIJDAG 16

ZATERDAG 17

ZONDAG 18

MAANDAG 19 Theetuin | Start schooljaar 2019-2020 | Start krachtpatserweken

DINSDAG 20

WOENSDAG  21 Luizencontrole

DONDERDAG 22

VRIJDAG 23

ZATERDAG 24

ZONDAG 25

MAANDAG 26 Krachtpatserweek | Inloopavond OR 

DINSDAG 27 Inloopochtend OR

WOENSDAG  28 Informatieavond alle groepen 

DONDERDAG 29

VRIJDAG 30

ZATERDAG 31

Rode stokken
De rode stokken helpen het kind verschillen in lengte te onderscheiden. 

Door het werken met de stokken ontwikkelt het kind ook de 

motoriek van het gehele lichaam, het beseffen van reeksen 

en mathematische begrippen.
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De rode stokken helpen het kind verschillen in lengte te onderscheiden. 



ZONDAG 1

MAANDAG 2 Krachtpatserweek | Vergadering MR

DINSDAG 3

WOENSDAG  4

DONDERDAG 5

VRIJDAG 6

ZATERDAG 7

ZONDAG 8

MAANDAG 9 Vergadering OR

DINSDAG 10

WOENSDAG  11

DONDERDAG 12

VRIJDAG 13 Laatste werkdag juf Els

ZATERDAG 14

ZONDAG 15

MAANDAG 16 Kijken In de Klas ochtend

DINSDAG 17 Kamp BB

WOENSDAG  18 Kamp BB

DONDERDAG 19 Kamp BB 

VRIJDAG 20 Kinderen BB vrij 

ZATERDAG 21

ZONDAG 22

MAANDAG 23

DINSDAG 24 Spelletjesmiddag groepen OB

WOENSDAG  25

DONDERDAG 26

VRIJDAG 27

ZATERDAG 28

ZONDAG 29

MAANDAG 30

Roze toren
De roze toren bestaat uit een serie van 10 massieve kubussen. Het jongste kind bouwt de 

toren op en breekt hem weer af, het iets oudere kind ontdekt variaties in de opbouw van 

de reeks, doet geheugen- en individuele spelletjes en krijgt de namen aangeboden van 

datgene wat hij zintuigelijk heeft ervaren: klein - groot, kleiner - kleinst, groter - grootst.
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De roze toren bestaat uit een serie van 10 massieve kubussen. Het jongste kind bouwt de 

toren op en breekt hem weer af, het iets oudere kind ontdekt variaties in de opbouw van 

de reeks, doet geheugen- en individuele spelletjes en krijgt de namen aangeboden van 

datgene wat hij zintuigelijk heeft ervaren: klein - groot, kleiner - kleinst, groter - grootst.



DINSDAG 1

WOENSDAG  2 Start Kinderboekenweek

DONDERDAG 3

VRIJDAG 4 1e roostervrije dag kinderen 

ZATERDAG 5

ZONDAG 6

MAANDAG 7 Leerlingraad

DINSDAG 8

WOENSDAG  9 Vergadering MR

DONDERDAG 10

VRIJDAG 11 Afsluiting kinderboekenweek Showtime! | Ouder Ontmoetings Moment

ZATERDAG 12

ZONDAG 13

MAANDAG 14 Herfstvakantie

DINSDAG 15

WOENSDAG  16

DONDERDAG 17

VRIJDAG 18

ZATERDAG 19

ZONDAG 20

MAANDAG 21 Krachtpatserweek

DINSDAG 22

WOENSDAG  23 Luizencontrole

DONDERDAG 24 Kijken in de Klas middag

VRIJDAG 25

ZATERDAG 26

ZONDAG 27

MAANDAG 28

DINSDAG 29

WOENSDAG  30

DONDERDAG 31

Gehoorkokers
De gehoorkokers dienen om kinderen geluidsverschillen te 

laten waarnemen. De kokertjes zijn gevuld met verschillend 

materiaal. Bij het schudden ontstaan geluiden die in 

een reeks van zacht naar hard te ordenen zijn. 

De gehoorkokers dienen om kinderen geluidsverschillen te 

laten waarnemen. De kokertjes zijn gevuld met verschillend 
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VRIJDAG 1

ZATERDAG 2

ZONDAG 3

MAANDAG 4 Vergadering OR

DINSDAG 5

WOENSDAG  6

DONDERDAG 7

VRIJDAG 8 Verslag mee naar huis | Workshop avond OR

ZATERDAG 9

ZONDAG 10

MAANDAG 11 Week van de ouder- en driehoeksgesprekken

DINSDAG 12

WOENSDAG  13

DONDERDAG 14

VRIJDAG 15

ZATERDAG 16

ZONDAG 17

MAANDAG 18 Vergadering MR

DINSDAG 19

WOENSDAG  20

DONDERDAG 21

VRIJDAG 22

ZATERDAG 23

ZONDAG 24

MAANDAG 25

DINSDAG 26

WOENSDAG  27

DONDERDAG 28

VRIJDAG 29

ZATERDAG 30

Gouden materiaal
Zodra het kind de beschikking heeft gekregen over de getalbegrippen 

1 t/m 10 wordt hem het gouden materiaal aangeboden. 

Het kind leert zien dat alle hoeveelheden onder te brengen 

zijn in categorieën, die elk ten hoogste 9 kunnen bevatten.
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ZONDAG 1

MAANDAG 2

DINSDAG 3

WOENSDAG  4 Sinterklaasfeest

DONDERDAG 5

VRIJDAG 6

ZATERDAG 7

ZONDAG 8

MAANDAG 9

DINSDAG 10

WOENSDAG  11

DONDERDAG 12

VRIJDAG 13

ZATERDAG 14

ZONDAG 15

MAANDAG 16 Vergadering OR 

DINSDAG 17

WOENSDAG  18

DONDERDAG 19 Kerstdiner

VRIJDAG 20 Kerstviering

ZATERDAG 21

ZONDAG 22

MAANDAG 23 Kerstvakantie

DINSDAG 24

WOENSDAG  25 Eerste Kerstdag

DONDERDAG 26 Tweede Kerstdag 

VRIJDAG 27

ZATERDAG 28

ZONDAG 29

MAANDAG 30

DINSDAG 31 Oudjaarsdag

Schuurpapieren letters & cijfers
Met de schuurpapieren letters en cijfers maken de kinderen kennis 

met de vormen van de letters en cijfers, daarna de losse letters 

waarmee ze letters tot woorden kunnen vormen.
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WOENSDAG  1 Alle goeds voor 2020!

DONDERDAG 2

VRIJDAG 3

ZATERDAG 4

ZONDAG 5

MAANDAG 6 Krachtpatserweek

DINSDAG 7

WOENSDAG  8  Luizencontrole

DONDERDAG 9

VRIJDAG 10

ZATERDAG 11

ZONDAG 12

MAANDAG 13

DINSDAG 14

WOENSDAG  15

DONDERDAG 16

VRIJDAG 17

ZATERDAG 18

ZONDAG 19

MAANDAG 20

DINSDAG 21

WOENSDAG  22 Vergadering MR

DONDERDAG 23

VRIJDAG 24

ZATERDAG 25

ZONDAG 26

MAANDAG 27 Leerlingraad | Vergadering OR 

DINSDAG 28

WOENSDAG  29

DONDERDAG 30

VRIJDAG 31 Kijken In de Klas ochtend

Cilinderblokken
De cilinderblokken stimuleren de waarneming op het gebied van 

afmetingsverschillen als groot - klein, hoog - laag, dik - dun.
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ZATERDAG 1

ZONDAG 2

MAANDAG 3

DINSDAG 4

WOENSDAG  5 2e roostervrije dag kinderen

DONDERDAG 6

VRIJDAG 7

ZATERDAG 8

ZONDAG 9

MAANDAG 10 Week van de adviesgesprekken groep 8 | KIJK gesprekken groep 1/2

DINSDAG 11

WOENSDAG  12

DONDERDAG 13

VRIJDAG 14

ZATERDAG 15

ZONDAG 16

MAANDAG 17

DINSDAG 18

WOENSDAG  19

DONDERDAG 20

VRIJDAG 21 Elzengein tot 12.30 uur

ZATERDAG 22

ZONDAG 23

MAANDAG 24 Voorjaarsvakantie

DINSDAG 25

WOENSDAG  26

DONDERDAG 27

VRIJDAG 28

ZATERDAG 29

Rekenmateriaal
Van al het Montessori-materiaal is het rekenmateriaal misschien 

wel het meest aantrekkelijk. Het is mooi, opvallend en in zijn 

eenvoud hoogst doeltreffend. Door handelen komen de kinderen 

tot abstract rekenen. 
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ZONDAG 1

MAANDAG 2

DINSDAG 3

WOENSDAG  4 Luizencontrole | Aanmelden Voortgezet Onderwijs

DONDERDAG 5 Aanmelden Voortgezet Onderwijs

VRIJDAG 6 Verslag mee naar huis groepen 3 t/m 7

ZATERDAG 7

ZONDAG 8

MAANDAG 9 Vergadering OR | Week van de driehoeksgesprekken groepen 3 t/m 7

DINSDAG 10

WOENSDAG  11 Landelijke Montessoridag

DONDERDAG 12

VRIJDAG 13 Spelletjesmiddag groepen OB

ZATERDAG 14

ZONDAG 15

MAANDAG 16 Week van de Lentekriebels | Vergadering MR

DINSDAG 17

WOENSDAG  18

DONDERDAG 19

VRIJDAG 20

ZATERDAG 21

ZONDAG 22

MAANDAG 23

DINSDAG 24

WOENSDAG  25

DONDERDAG 26

VRIJDAG 27

ZATERDAG 28

ZONDAG 29

MAANDAG 30

DINSDAG 31

Metalen inlegfi guren
Het werken met de metalen inlegfi guren is een directe voorbereiding 

tot het schrijven. Door het invullen van de fi guren herhaalt 

het kind de beweging die nodig is voor het handschrift en 

het hanteren van het schrijfgereedschap.

Het werken met de metalen inlegfi guren is een directe voorbereiding 
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WOENSDAG  1

DONDERDAG 2

VRIJDAG 3

ZATERDAG 4

ZONDAG 5

MAANDAG 6 Leerlingraad

DINSDAG 7 Kijken in de klas middag | Nationale buitenlesdag

WOENSDAG  8

DONDERDAG 9

VRIJDAG 10 Bingo avond OR | Goede Vrijdag

ZATERDAG 11

ZONDAG 12 Eerste Paasdag

MAANDAG 13 Tweede Paasdag

DINSDAG 14 Week Eindtoets groep 8

WOENSDAG  15

DONDERDAG 16

VRIJDAG 17

ZATERDAG 18

ZONDAG 19

MAANDAG 20 Meivakantie

DINSDAG 21

WOENSDAG  22

DONDERDAG 23

VRIJDAG 24

ZATERDAG 25

ZONDAG 26

MAANDAG 27 Koningsdag

DINSDAG 28

WOENSDAG  29

DONDERDAG 30

Taalsymbolen
Elke woordsoort wordt voorgesteld door een symbool van een 

bepaalde vorm en kleur. Zo zijn de symbolen voor de “statische” 

woordsoorten bijv. driehoekig en voor de “dynamische” rond.

A
pr

il  

20
20



VRIJDAG 1

ZATERDAG 2

ZONDAG 3

MAANDAG 4 Dodenherdenking | 3e roostervrije dag kinderen

DINSDAG 5 Bevrijdingsdag

WOENSDAG  6 Luizencontrole

DONDERDAG 7

VRIJDAG 8

ZATERDAG 9

ZONDAG 10

MAANDAG 11 Vergadering OR

DINSDAG 12 Ontdekwandeling MB 3/4

WOENSDAG  13 Vergadering MR

DONDERDAG 14 Ontdekwandeling MB 3/4

VRIJDAG 15

ZATERDAG 16

ZONDAG 17

MAANDAG 18

DINSDAG 19

WOENSDAG  20 Sport- Spel- en Sponsorloopdag

DONDERDAG 21 Hemelvaart

VRIJDAG 22 4e roostervrije dag kinderen

ZATERDAG 23

ZONDAG 24

MAANDAG 25

DINSDAG 26

WOENSDAG  27

DONDERDAG 28 Schoolfotograaf

VRIJDAG 29 Schoolfotograaf

ZATERDAG 30

ZONDAG 31 Eerste Pinksterdag

Groot alfabet
Na het leren van de letters en hun namen met behulp 

van de schuurpapieren letters worden deze letters 

gebruikt om woorden te leggen. Het materiaal bestaat 

uit blauwe klinkers en roze medeklinkers.
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MAANDAG 1 Tweede Pinksterdag

DINSDAG 2

WOENSDAG  3

DONDERDAG 4

VRIJDAG 5

ZATERDAG 6

ZONDAG 7

MAANDAG 8 Leerlingraad 

DINSDAG 9

WOENSDAG  10 Kijken In de Klas ochtend

DONDERDAG 11

VRIJDAG 12

ZATERDAG 13

ZONDAG 14

MAANDAG 15 Vergadering OR en MR 

DINSDAG 16

WOENSDAG  17 NME bezoek OB en OMB

DONDERDAG 18 NME bezoek OB en OMB

VRIJDAG 19

ZATERDAG 20

ZONDAG 21

MAANDAG 22

DINSDAG 23

WOENSDAG  24 5e roostervrije dag kinderen *

DONDERDAG 25 NME bezoek OB en OMB

VRIJDAG 26 NME bezoek OB en OMB

ZATERDAG 27

ZONDAG 28

MAANDAG 29

DINSDAG 30

www.elzeneind.nl

* Calamiteiten dag  
Woensdag 24 juni is een vrije dag onder voorbehoud: 

moeten we in de loop van het schooljaar door bepaalde 

omstandigheden (b.v. kapotte CV, lekkage, etc.) 

een vrije dag geven, dan vervalt de dag van 24 juni.
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WOENSDAG  1

DONDERDAG 2 Afscheidsavond groep 8

VRIJDAG 3 Doorschuifochtend | Verslag mee naar huis | Jaarafsluiting OR

ZATERDAG 4

ZONDAG 5

MAANDAG 6

DINSDAG 7

WOENSDAG  8

DONDERDAG 9

VRIJDAG 10 Afsluiting schooljaar 2019-2020 | Start zomervakantie 12.30 uur

ZATERDAG 11

ZONDAG 12

MAANDAG 13 Zomervakantie t/m 21 augustus

DINSDAG 14

ZATERDAG 15

ZONDAG 16

MAANDAG 17

DINSDAG 18

WOENSDAG 19

DONDERDAG 20

VRIJDAG 21

ZATERDAG 22

ZONDAG 23

MAANDAG 24 Theetuin | Start schooljaar 2020-2021
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‘Van jonge mensen en 
dingen die komen gaan’ 

De kinderen op deze foto’s zijn twee en drie jaar. Ze 

werken heel geconcentreerd aan de ‘roze toren’. ‘Het gro-

te blok eerst... en welke dan...? O ja, dan die.. Zij ‘spelen’ 

aan hun toekomst. 

Een jong kind speelt en leert, luistert en leert, praat en leert, werkt en leert... en is onbewust 

al bezig met én voor zijn toekomst. Het onderwijs is er om kinderen, als de kinderen op de 

foto’s, te stimuleren hun kennis en vaardigheden uit te bouwen en verder te ontwikkelen, 

door deze voortdurend aan te spreken. Montessorischool Elzeneind biedt, naast een krachtige 

leeromgeving voor het jonge kind, een leeromgeving waar de basis wordt gelegd voor elke 

ontwikkelings ambitie! Dat kan bij ons in “De Peutergroep” al vanaf 2 jaar. Kinderen hebben 

recht op een veilige en prettige leer- en werk plek. Dat legt een grote verantwoordelijkheid 

bij alle medewerkers die met én voor kinderen werken. Dat vraagt een grote persoon lijke en 

professionele betrokkenheid. Dat vinden wij belangrijk!

“Help mij het zelf te doen!’’
Dit is een belangrijk basisprincipe van Montessorischool Elzeneind. Zelfstandig werken en 

zelfstandigheid zijn aspecten waarin het Montessorionderwijs zich duidelijk onderscheidt 

van het reguliere, meestal klassikale onderwijs. Wij geven op bijzondere wijze invulling aan  

eigentijds Montessorionderwijs. De kinderen kunnen hiermee vanaf hun tweede jaar vertrouwd 

raken. Peuters op onze Montessorischool, een slimme start! 

“Mag ik het zelf doen?’’
Het onderwijs op onze Montessorischool prikkelt voortdurend de natuurlijke behoefte van 

kinderen naar zelfstandigheid. De leerlingen krijgen, tot op zekere hoogte, de vrijheid om 

zelf hun werk te kiezen en in te delen. Hierbij worden ze begeleid en eventueel gestuurd door 

de leerkracht. Kan een kind meer vrijheid aan, dan krijgt het die ook. Leerlingen die dit nog 

moeilijk vinden, worden door de leerkracht geholpen bij hun keuze. 

“Leer mij het zelf te doen”
Het materiaal neemt in onze leeromgeving een belangrijke plaats in. Kenmerkend voor deze 

materialen, die speciaal ontworpen zijn voor het Montessorionderwijs, is dat kinderen er 

zichzelf iets mee leren en ook veelal zichzelf kunnen controleren. De materialen nodigen uit 

tot zelf handelen, waarnemen en ontdekken. Het is een middel om al handelend begrippen en 

vaardigheden aan te leren. Het is een schakel tussen doen en denken. We willen de kinderen 

graag op een prettige manier “leren om te leren”. 
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Woord vooraf

Deze schoolgids-kalender informeert u over het schooljaar 

2019-2020. Alle belangrijke bijzonderheden zijn erin 

opgenomen. We hopen dat deze kalender u voorziet van 

voldoende informatie om een goede start te maken met 

het nieuwe schooljaar. 

Op de achterkant van de bladen vindt u uitleg over het Montessorionderwijs in bredere zin, 

en een beschrijving van de onderwijsvisie van Montessorischool Elzeneind in het bijzonder, 

maar ook alles wat te maken heeft met de dagelijkse gang van zaken op onze school. Deze 

praktische zaken zijn alfabetisch gerangschikt. Onderaan de maanden wordt steeds uitleg 

gegeven over één van de vele Montessori materialen. Deze gids heeft de instemming van de 

MR van Montessorischool Elzeneind en Collega’s van Bestuur SAAM*

We streven op Montessorischool Elzeneind naar goede didactische resultaten maar natuurlijk 

werken we met onze leerlingen ook actief aan pedagogische doelstellingen zoals zelfstandigheid, 

zelfkennis, fl exibiliteit, creativiteit, respect voor de ander en zorg voor de omgeving. Niet in scores 

uit te drukken maar zeker zo belangrijk. De eerste drie schoolweken worden daarom ook 

“krachtpatserweken” genoemd. Na iedere vakantie is er als herhaling een “krachtpatserweek” 

gepland. Naar aanleiding van deze weken vindt er in november, vanaf groep 3, een gesprek 

plaats waaraan alle partijen vanuit de driehoek leerling-ouder-leerkracht deelnemen. De 

ambities van MSE zijn vooruitstrevend en gericht op goed Montessori onderwijsaanbod: 

betrokken onderwijs binnen een veilig klimaat, met respect voor elkaar en aandacht voor 

individuele kansen en beperkingen. Alle medewerkers van MSE werken systematisch en 

doelgericht aan het maximaliseren van prestaties, doordat zij:

» duidelijke doelen stellen voor alle leerlingen;

» zich richten op de resultaten van leerlingen met het oog op het maximaliseren van de 

leerprestaties, waarbij het gebruik van Montessorimateriaal uitgangspunt is;

» het onderwijs afstemmen op wat leerlingen nodig hebben;

» tweemaal per jaar bespreken hoe alle groepen presteren;

» de oorzaak van tegenvallende prestaties analyseren;

» problemen voorkomen en verhelpen door een adequate leerlingenzorg;

» het eigen handelen in verband brengen met de leeropbrengsten van leerlingen en zich 

snel verbeteren wanneer dat nodig is.

Wat is onze focus voor het schooljaar 2019-2020 
In het kader van de Montessoribelofte “Ik kan kiezen”, kiezen wij ervoor om, naast ons regulier 

onderwijs, focus te hebben voor alleen die zaken die nu echt prioriteit hebben voor ons, omdat 

we ervan overtuigd zijn dat ze wezenlijk bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daar voelen 

wij ons gezamenlijk verantwoordelijk voor en leggen we dus ook graag verantwoording over af. 

Het schooljaar 2019-2020 staat in het teken van ONT-MOETEN. Van moeten naar mogen, van 

willen naar kunnen. Als ons dat lukt, kunnen we concreter invulling gaan geven aan het begrip 

eigenaarschap en ons onderwijs zo inrichten dat we het geven van eigenaarschap ook écht 

kunnen gaan waarmaken. Want minder moeten maakt meer Montessori mogelijk, daar zijn we 
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samen van overtuigd. We gaan ook dit schooljaar onderzoeken hoe we de brede ontwikkeling 

van kinderen meer zichtbaar kunnen maken in onze verantwoording naar ouders, bestuur 

en de onderwijsinspectie én natuurlijk naar de kinderen zelf. Triband verantwoorden is voor 

ons daarbij een hulpmiddel. Dat houdt in dat we het kind volgen en in beeld brengen op drie 

aspecten. De didactische resultaten (kwalifi catie), het sociale aspect in contact met anderen 

(socialisatie) en persoonlijke ontwikkeling (subjectwording). Daarbij wordt naar de ontwikkeling 

van het individuele kind gekeken, de ontwikkeling van de groep en de ontwikkeling van de 

school.

Ideeën waarmee wij in de toekomst onze schoolkalender kunnen verbeteren, horen wij graag. 

U kunt uw opmerkingen natuurlijk ook mailen naar algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl 

Wij wensen u een fi jn schooljaar!

Het team van Montessorischool Elzeneind

Adresgegevens 
Montessorischool Elzeneind

Staringstraat 6-10

5343 GH Oss

T 0412 691620 

Directeur 

Monique Smits M 06 20364959

moniquesmits@saamscholen.nl

www.elzeneind.nl

SAAM*

Nelson Mandelaboulevard 2

5342 CZ Oss

T 0412 691615

Collega’s van Bestuur 

Edith van Montfort / Sandra Beuving 

algemeen@saamscholen.nl

www.saamscholen.nl
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Schoolorganisatie 2019-2020

Groepsindeling
» OBA Angelique Huntjens, Esther van Mun

» OBB Carmen van Rooij

» OBC Kirsty Schreuders

» OMB  Karin Ruijs, Ilze de Veer

» MBA Maria van Boxtel, Rian Govers

» MBB Anja van Hirtum

» MBC Rick Albers

» MBD Fanny van Luffelen, Maaike Gerrits

» MBE Aafke Eijsvogels, Lieke Markink

» MBF Chantal Coolen

» BBA Jetty Basten

» BBB Reny Ruijs, Marion van Engelen

» BBC Bregje Dekkers, Esther Smulders

Leesonderwijs Babette Overdijk

Remedial teaching (RT) Angelique Huntjens, Karin Ruijs, Marion van Engelen

Plusklas Cynthia Homminga 

Taalgroep Mirjam Boerboom, Babette Overdijk

Crealab Mirjam Boerboom

Ondersteuningsteam
» Internbegeleider Nancy Kusters di, wo, do  -  peuters tot en met groep 4

» Internbegeleider Esther Smulders (tot aan de herfstvakantie)
Marion van Engelen wo, do, vrij  -  groep 5 tot en met 8

» Orthopedagoog Bregje Dekkers

Onderwijsassistenten Nicole van de Wetering, Debbie Herman

Administratie Marjolijn Slaats di, wo, vrij  -  algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl 

Conciërge Ad Heesakkers 

Directie
» Directeur Monique Smits hele week - 06 20364959 - moniquesmits@saamscholen.nl

» Schoolcoördinator Kim van Herpen ma, di, do  -  groep 1 tot en met 8

Vertrouwenspersoon
» Intern Esther Smulders 06 53644720  -  esthersmulders@saamscholen.nl

» Intern Nancy Kusters 06 40313135  -  nancykusters@saamscholen.nl

» Extern GGD Hart voor Brabant Tijdens kantoortijden: 088 368 67 59
Voor spoedeisende zaken die niet kunnen 

wachten tot de volgende werkdag: 088 368 68 13

MR Oudergeleding  mr.msbselzeneind@saamscholen.nl

Mirjam van Reekum

Erik Pardoen

Frank van den Bogaart

OR Algemeen bestuur or.msbselzeneind@saamscholen.nl

» Voorzitter Anja van Dinther

» Penningmeester Inge van Rooij

» Secretaris Blanche Driessen

» Leden Karin van den Berg, Fatima Lopez

Emailadressen teamleden
naam (voornaam, achternaam voluit aan elkaar)@saamscholen.nl
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Montessorischool 
Elzeneind Visie op onderwijs

Montessori Maakt Meer Mogelijk
Montessorischool Elzeneind zorgt voor eigentijds, maatschappelijk betrokken onderwijs in een 

veilige leeromgeving. Kinderen worden gestimuleerd te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen 

en wat ze willen. Leerkrachten geven ieder kind persoonlijke aandacht en betrekken ouders 

en kinderen bij het leerproces. In onze visie richt het onderwijs zich op de totale ontwikkeling 

van kinderen. De cognitieve ontwikkeling vormt het hart van ons onderwijs. Daarnaast is er 

aandacht en ruimte voor sociaal-emotionele, zintuiglijke, motorische en creatieve ontwikkeling. 

‘Leer mij het zelf te doen’ is het motto van ons Montessorionderwijs

Samen wordt gewerkt aan onderwijs in een inspirerende sfeer dat enthousiaste en trotse 

kinderen oplevert. Kinderen die het beste uit zichzelf halen, weten wat inzet, respect voor 

elkaar en een gezamenlijke verantwoordelijkheid betekent. 

Montessorischool Elzeneind bouwt en vertrouwt op de kracht van leerlingen, leerkrachten, 

ouders en samenleving. Samen werken aan de toekomst van onze kinderen en de maatschappij 

van morgen: op Montessorischool Elzeneind vinden ouders en leerkrachten elkaar in onderwijs 

aan kinderen en de opvoeding van kinderen.

Maria Montessori
Het onderwijs op Montessorischool Elzeneind is gebaseerd 

op de pedagogische principes van Maria Montessori (1870-

1952). Maria Montessori was de eerste vrouw in Italië die 

geneeskunde studeerde. Zij had een grote belangstelling 

voor de wetenschap. Ze verdiepte zich in de wiskunde, 

biologie, geneeskunde, antropologie en pedagogiek. Dat 

verschafte haar in Italië en in het buitenland veel aanzien. 

In Frankrijk kwam Maria Montessori in aanraking met 

het werk van de artsen Itard en Séguin. Zij werkten met 

kinderen. Het materiaal dat zij gebruikten voor hun onderwijs, 

vormt de grondslag voor het ontwikkelingsmateriaal van 

Montessori. ‘Leer mij het zelf te doen’ is het motto van 

Montessorionderwijs.

Zelfopvoeding 

Ieder kind is leergierig en heeft een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. In de Montessorimethode 

staat de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen krijgen ondersteuning bij hun natuurlijke 

ontwikkeling in de speciaal ingerichte leeromgeving.

Actuele visie op opvoeding 

Montessori’s ideeën over onderwijs en opvoeding zijn nog steeds actueel. In Nederland 

bezoeken zo’n 40.000 kinderen een Montessorischool. De Montessorimethode is de afgelopen 

jaren sterk gemoderniseerd, maar de zelfopvoeding van het kind is nog altijd de essentie.
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Geschikt voor ieder kind

Montessorionderwijs is geschikt voor ieder kind. Naast het klassikaal en groepsgericht 

onderwijs begeleiden we kinderen individueel. We zoeken voor ieder kind afzonderlijk de beste 

manier om tot ontplooiing te komen. Daarbij is een open relatie met de ouders essentieel.

Midden in de maatschappij
Montessorischool Elzeneind wil haar kinderen een stimulerende leeromgeving bieden waarin 

zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen, die vol vertrouwen de wereld 

tegemoet treden. Die wereld verandert voortdurend. Om te kunnen inspelen op veranderingen 

in de samenleving moet een school voortdurend zelfkritisch en dynamisch zijn. Dit wil niet 

zeggen dat de school de eisen van de maatschappij zonder meer moet volgen. Natuurlijk 

stomen opvoeders en leerkrachten jonge mensen klaar om hun plaats in de maatschappij 

in te nemen en beantwoorden zij daarmee aan de verwachtingen van die maatschappij. 

Tegelijkertijd is het juist aan diezelfde verzorgers en leerkrachten om vanuit visie en beleid hun 

kinderen tot kritische volwassenen op te voeden en hen weerbaar te maken, zodat de kinderen 

zich ontwikkelen tot actieve burgers.

De overheid ziet in dat scholen een belangrijke bijdrage leveren aan de voorbereiding van 

leerlingen op deelname aan de samenleving. Van overheidswege moet iedere school dan 

ook in haar schoolgids aangeven wat zij doet aan actief burgerschap. Het risico bestaat 

daarmee dat de term wordt uitgehold. Dat geldt niet voor het Montessorionderwijs: daarin 

liggen alle voorwaarden al verankerd om kinderen te laten opgroeien tot actieve burgers. Wat 

Montessorischool Elzeneind onder actief burgerschap verstaat, kan in tien punten worden 

samengevat:

» Actieve betrokkenheid, mee willen doen, erbij willen horen.

» Bewust zijn van je eigen gedrag en daar de verantwoordelijkheid voor willen nemen.

» Denken in overeenkomsten en niet in verschillen.

» Initiatieven nemen in het leveren van een bijdrage aan het welzijn van anderen.

» Vertrouwen hebben in jezelf en in de ander.

» Weten dat je voor de ander iets kunt betekenen en er plezier aan beleven dat te doen.

» Erkennen dat iedereen er toe doet: niemand buiten sluiten.

» Nieuwsgierig zijn naar wat de ander beweegt door de dialoog aan te gaan.

» Willen, kunnen en durven luisteren.

» Je eigen grenzen aangeven zonder over die van de ander heen te gaan.

Respect
Binnen een Montessorischool leren kinderen niet alleen intellectuele vaardigheden als lezen 

en rekenen, maar neemt ook sociale ontwikkeling een centrale plaats in. Montessorischool 

Elzeneind hecht waarde aan sociale omgangsvormen waarbij de ander altijd met respect 

benaderd wordt. Zo geven leerlingen ’s ochtends bij binnenkomst in hun lokaal eerst de 

leerkracht een hand en gedragen zich naar ‘de gouden regels’ van onze school; afspraken 

over hoe we met elkaar omgaan, die in elk klaslokaal zichtbaar zijn. 

Heterogene groepen
Essentieel binnen de sociaal-emotionele vorming van kinderen is de wijze waarop de 

groepen samengesteld zijn. Overal leven en werken mensen van verschillende leeftijden en 

verschillende culturele achtergronden met elkaar. Mensen met veel ervaring en mensen die 

net beginnen, leren van elkaar. Om deze reden zitten de leerlingen in heterogene groepen, die 

bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden. Ieder kind behoort nu eens tot de jongste, 

dan weer tot de oudste leerlingen van een groep. Kinderen ervaren zo dat zij verschillen 
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van elkaar en dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn eigen manier. De dynamiek binnen onze 

heterogene groepen is zo dat leerlingen elkaar om hulp (leren) vragen en elkaar (leren) helpen. 

Door samen te leren en samen te leven, leren kinderen hun eigen sterkere en zwakkere 

punten kennen en leren zij het anders zijn van de ander te respecteren. Leerlingen leren 

hun eigen gedachten te verwoorden, maar ook te luisteren naar de ideeën van een ander. 

Zij ervaren dat je door samenwerking meer kunt doen. Binnen dit sociaal gebeuren blijft 

de leerling verantwoordelijk voor zijn eigen werk, de taken en de omgeving. De onderbouw 

bestaat uit groep 1/2, aangevuld met instromers uit De Peutergroep en richt zich op het jonge 

kind. Dit schooljaar kent onze school ook weer een groep 2/3. De middenbouw bestaat uit 

groep 3/4 en 5/6 en richt zich met name op het "leren leren". Groep 7 en 8 vormen samen de 

bovenbouw. Hier worden leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Zelfstandigheid
Motto van Maria Montessori was: ‘Leer mij het zelf te doen’. Dit motto vormt nog altijd de 

basis van het Montessorionderwijs. Leerlingen werken er in rust en met discipline zelfstandig 

aan zelf gekozen werkjes, maar alle facetten, zoals rekenen, taal, etc., staan wel in de dag- 

en weekplanning. Kinderen willen immers leren. Zij willen zich ontwikkelen en de wereld om 

hen heen begrijpen. Leerlingen blijken in een veilige en uitdagende omgeving, die leerlingen 

aanmoedigt zelf op ontdekking te gaan, in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen voor eigen 

werk en taken. Montessorischool Elzeneind creëert zo een veilige en uitdagende omgeving, 

waarin leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Ieder kind 

heeft een eigen mate van zelfstandigheid die op school onder deskundige begeleiding verder 

wordt ontwikkeld. 

Dat kinderen gestimuleerd worden hun werkkeuze zelfstandig te maken, betekent niet dat zij 

altijd individueel werken. In situaties waarin dat zinvol en effectief is, werken leerlingen en 

leerkracht met de groep als geheel. Op een ander moment zijn leerlingen meer gebaat bij het 

zich eigen maken van de leerstof in kleine groepjes, of voeren zij hun taken individueel uit. 

Leerlingen hebben een grote vrijheid om de volgorde te bepalen waarin zij de onderdelen van 

hun taak willen verwerken, naslagwerk te raadplegen en hulp in te roepen van de leerkracht 

of een medeleerling. Uiteraard leren we kinderen pas aan een nieuwe taak te beginnen als de 

vorige klaar is.

Vrijheid
Het zelf kiezen van werkjes kan de indruk wekken van onbeperkte vrijheid, tot ‘vrijheid, 

blijheid’. Niets is echter minder waar. Het motto ‘help mij het zelf te doen’ leidt tot ‘vrijheid in 

gebondenheid’. Ieder kind krijgt binnen heldere richtlijnen de vrijheid die het aankan. Bovendien 

spelen in iedere groep sociale factoren een grote rol: de kinderen moeten rekening houden 

met elkaar. ‘Vrijheid in gebondenheid’ betekent ook dat de vrijheid van een kind ophoudt, waar 

deze de vrijheid van een ander beperkt.

Leerkracht
De groepsleerkracht ziet erop toe dat het kind een breed scala aan onderwerpen en materialen 

aangeboden krijgt. Zij let vooral op wat elk kind afzonderlijk nodig heeft. Door het aanbrengen 

van verschil in hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van de leerstof wordt tegemoetgekomen 

aan het verschil in aanleg en werktempo van de leerlingen. Bovendien wordt iedere leerling 

gestimuleerd en geholpen om zelfstandig te werken en zelf oplossingen te vinden bij zich 

voordoende problemen. Wat kinderen zelf ontdekken, vergeten ze minder snel dan wat ze door 

een ander wordt aangedragen. 



9

De leerkracht streeft na om steeds de nadruk te leggen op die dingen die al goed gaan, zodat 

kinderen positief naar zichzelf en de wereld om hen heen leren kijken. Een positief zelfbeeld 

doet iemand steviger in zijn schoenen staan en groeien in zelfstandigheid. De leerkracht zal 

de ontwikkelingsgang van ieder kind goed observeren en registreren om op het juiste moment 

nieuwe impulsen en uitdagingen te geven. Elk kind wordt individueel gevolgd. Verloopt de 

ontwikkeling van een kind anders dan verwacht, dan kan de leerkracht te rade gaan bij haar 

collega’s van dezelfde bouw. De leerkracht legt de specifi eke problematiek aan hen voor met 

als doel gezamenlijk tot een zo adequaat mogelijke begeleiding van het kind te komen. Ook 

wordt de ontwikkeling van leerlingen vijf keer per jaar besproken met de intern begeleiders. 

Waar nodig worden individuele begeleidings- of handelingsplannen opgesteld waarin staat 

welke behoeften het kind heeft en welke acties worden ondernomen. 

Alles-in-  + Alles-Apart = Totaalonderwijs
Wat is totaalonderwijs: de beste traditionele en moderne didactische werkvormen en leermiddelen 

worden afwisselend ingezet, waardoor 21e eeuwse kinderen intrinsiek gemotiveerd leren wat ze 

moeten leren. Op onze school werken we met ‘Alles-in-1’ in combinatie met ‘Alles-Apart’. Dit is 

de basis voor projectmatig onderwijs dat de meeste schoolvakken combineert. Alles behalve 

rekenen, gym en schrijven, waarvoor we de bestaande methodes als bron blijven gebruiken, 

wordt in thema aangeboden. Het leren krijgt voor de leerlingen daardoor veel meer betekenis. 

Elke activiteit, of het nu gaat om spelling, begrijpend lezen, verkeer, Engels, wereldoriëntatie, 

expressie of handvaardigheid, staat bij Alles-in-1 vijf weken lang in het teken van het thema van 

het project. Ook wordt de stof per groep op verschillende niveaus aangeboden zodat iedere leerling 

uitgedaagd wordt om zich in eigen tempo en naar eigen vermogen te ontwikkelen. Wij vinden 

dat dit heel mooi past in ons Montessorionderwijs! Ook omdat er veel expressiemogelijkheden 

zijn en dus veel kansen om verschillende talenten te laten zien. ‘Alles-Apart’ is de taallijn die 

naadloos aansluit bij de projecten van ‘Alles-in-1’. Bij iedere vijf projectweken, horen drie weken 

Alles-Apart. 

Leren lezen
Lezen is een belangrijke voorwaarde voor leren. Het geeft je de mogelijkheid om snel kennis 

op te doen, het verruimt je blik en daarmee je wereld. Vandaar dat het leesonderwijs op 

Montessorischool Elzeneind een belangrijke plaats krijgt. Zó belangrijk dat wij een leestutor 

inzetten om alle kinderen van onze school te leren lezen. Wij volgen daarin graag de 

belangstelling van een kind. Sommige leerlingen zijn in de onderbouw al heel geïnteresseerd 

in letters en in lezen. Zij krijgen natuurlijk de ruimte daarmee aan de slag te gaan en worden 

behalve door hun eigen leerkracht dan soms ook al begeleid door onze leestutor. In groep 3 

worden alle leerlingen door de leestutor begeleid in het proces van ‘Aanvankelijk Lezen’. Om 

kinderen het leesonderwijs op maat aan te bieden, worden ze bij de start van het ‘Aanvankelijk 

Lezen’ gescreend. Door deze screening kan de leestutor het niveau van het kind bepalen en 

kinderen van eenzelfde leesniveau indelen in groepjes. De kinderen die in de onderbouw al 

zijn gestart met lezen, hoeven dus niet opnieuw te beginnen in groep drie. Zij krijgen de kans 

op hun eigen niveau verder te groeien. 4 x in de week komen in de ochtend de groepjes 

kinderen naar de leesklas voor gerichte instructie. De verwerking van de aangeboden leerstof 

gebeurt bij de eigen groepsleerkracht. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd 

en omdat kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen, worden de groepjes in de loop van 

het schooljaar regelmatig opnieuw samengesteld. Zo kan ieder kind op het eigen niveau de 

begeleiding én de uitdaging blijven krijgen die het nodig heeft. De meeste kinderen hebben 

aan het einde van groep 3 een leesniveau bereikt waarmee zij zich, zonder de begeleiding 

van de leestutor, verder in het ‘Technisch Lezen’ kunnen ontwikkelen. Leerlingen die meer 
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tijd nodig hebben om zich de basis van het lezen eigen te maken, kunnen ook in groep 4 nog 

worden begeleid door onze leestutor. Tot en met groep acht volgen we de kinderen in hun 

ontwikkeling en bieden we hulp waar dat nodig is.

Bijzondere aandacht; wat heeft dit kind nodig?
Montessorischool Elzeneind biedt passend en inclusief onderwijs: dat betekent dat ons 

uitgangspunt is iedere leerling een leeromgeving te bieden die aansluit bij zijn of haar 

mogelijkheden. Montessorionderwijs richt zich op de persoonlijke begeleiding en de 

zelfstandigheid van alle leerlingen en dat geeft zowel de leerling die voorloopt als de 

leerling die moeite heeft het gemiddelde tempo bij te houden, de ruimte zich op zijn eigen 

niveau te ontwikkelen. Hoe zelfstandiger een kind van nature is, hoe meer het zijn eigen 

dag- en weekagenda bepaalt. Kinderen die meer begeleiding nodig hebben, krijgen minder 

keuzemogelijkheden en kiezen hun werk in overleg met de leerkracht. Heeft een kind moeite 

met het vinden van de oplossing voor een probleem, dan krijgt het gerichte opdrachten van de 

leerkracht, zodat het kind stap voor stap geholpen wordt de weg tot de oplossing te vinden. 

Als je kijkt naar de kerndoelen en leerlijnen voor het basisonderwijs, wordt daar per leergebied 

steeds vanuit gegaan dat ieder kind een gemiddelde ontwikkeling per leerjaar doormaakt. 

Voor de meeste kinderen zijn die doelen reëel en te bereiken. Met welk resultaat is dan nog 

afhankelijk van individuele verschillen in capaciteiten, werkhouding en motivatie. Maar voor 

sommige kinderen volstaat de individuele aandacht en het werken op eigen niveau in de klas 

niet. Zij ontwikkelen zich op één of meerdere leergebieden echt in een ander tempo , sneller 

of juist wat langzamer. Het is belangrijk om dat op tijd te signaleren. Soms is dat te zien aan 

het werk dat een kind maakt, maar het kan zich ook op andere manieren uiten. Zorg voor 

leerlingen begint er daarom mee dat de leerling gezien wordt. Leerkrachten, maar ook ouders, 

moeten alert zijn op de signalen die kinderen afgeven. Gaat een kind met minder plezier naar 

school, is een kind erg moe als het uit school komt, komt het in de klas nauwelijks tot werken, 

is het gefrustreerd of neerslachtig; allemaal signalen dat er iets aan de hand is. Dat kan te 

maken hebben met de leerstof die niet goed aansluit, te moeilijk of juist te makkelijk is, maar 

het kan ook zijn dat kenmerken of eigenschappen van het kind hierbij een rol spelen. 

Na het signaleren door de leerkracht of de ouders wordt meestal de intern begeleider betrokken. 

Door gerichte observaties, kindgesprekken en overleg met de leerkracht en ouders brengt die de 

behoeften van deze leerlingen zo goed mogelijk in kaart. Het kan zijn dat er een aanpassing nodig 

is in het lesaanbod of de instructie, extra begeleiding, verder onderzoek naar het leerprobleem of 

naar het gedrag van het kind, ondersteuning in de thuisomgeving, etc. Er wordt oplossingsgericht 

gewerkt om te zorgen dat de leerling zich (zo snel mogelijk weer) prettig en competent voelt. 

Soms kunnen naar aanleiding van een bespreking, observaties of een signaleringstoets extra 

onderzoeken nodig zijn. Hiervoor is een aantal hulpmiddelen op school aanwezig. Vervolgens kan 

een andere aanpak worden aanbevolen in de groep. De te volgen stappen worden vastgelegd in 

een handelingsplan. Uiteraard wordt dit dan met u besproken. Extra begeleiding wordt op onze 

school geboden door een remedial teacher, pedagogiek stagiaires en de onderwijsassistenten. 

Wanneer de school te weinig mogelijkheden of middelen heeft een kind voldoende onder-

steuning te bieden, kunnen we een beroep doen op het samenwerkingsverband 30-06 

(www.samenwerkingsverband3006.nl). In overleg met ouders en externe deskundigen wordt 

dan bepaald welk arrangement een kind nodig heeft. Voor gediagnosticeerd meerbegaafde 

leerlingen heeft onze school ook wekelijks een “plusklas”. Daarin krijgen zij de kans om met 

ontwikkelingsgelijken te onderzoeken welke manier van leren bij hen past en hoe ze het best 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten. 
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Leerlingenzorg door externen onder schooltijd
Omdat we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouders/verzorgers op 

eigen initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie hulp inschakelen om extra zorg 

voor hun kinderen te organiseren, is er beleid opgesteld voor alle scholen van SAAM* getiteld 

”Leerlingenzorg door externen onder schooltijd”. T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten 

de school staat het bevoegd gezag hier afwijzend tegenover. Als er sprake is van een medische 

indicatie kan hierop wel een uitzondering worden gemaakt, mits gesproken kan worden over 

een geregistreerde, erkende behandelaar. In dat geval dient er door de ouders/verzorgers en 

de uitvoerder van de hulpverlening een contract met daarin een “verklaring van vrijwaring van 

verantwoordelijkheid” aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat 

de school c.q. het bevoegd gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of 

gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en/of producten. 

Plusklas: een onderdeel van de zorgstructuur binnen onze school
Meerbegaafde kinderen leren vaak anders dan de gemiddelde leerling. Deze kinderen kunnen 

bij ons wekelijks terecht in de plusklas. Zij werken daar met gelijkgestemde kinderen op 

een niveau dat bij hen past. Leren samenwerken, ontwikkelen van sociale vaardigheden en 

leren werken vanuit autonomie aan een gezamenlijk project zijn uitgangspunten. Onderwerpen 

worden in de plusklas aangeboden vanuit interesse van kinderen en sluiten aan bij de thema’s 

van “Alles-in-1”. De plusklas wordt gebruikt als aanzet en verrijking van het onderwijsaanbod, 

waarbij de opdrachten in de klas worden afgemaakt, zodat de planning van deze kinderen 

een andere inhoud krijgt. Een van de taken van de kinderen in de plusklas is ook om een 

vertaling te maken naar de kinderen in de eigen groep of in andere groepen in de vorm 

van lessen, spellen, werkbladen, tentoonstellingen, enz. Een leerling komt op onze school 

in aanmerking voor de plusklas als uit onderzoek met een intelligentietest is aangetoond dat 

het kind meerbegaafd is (IQ > 130) of als uit een zorgoverleg of intakegesprek met de ib-er 

blijkt dat het kind meer verrijking nodig heeft dan in de klas kan worden aangeboden. Bij deze 

leerlingen volgen we dan het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid om in overleg te 

bepalen of de plusklas een antwoord kan zijn op de extra onderwijsbehoeften van het kind. 

Leerlingenraad 
Onderwijs maken we samen! Daarom heeft Montessorischool Elzeneind een leerlingenraad, die 

ieder jaar opnieuw wordt gekozen. De belangrijkste doelstellingen van de leerlingenraad zijn:

» De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, 

te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

» Als aanvulling op de ideeën die het team lanceert hebben kinderen vaak een frisse en 

originele kijk op zaken. 

» De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school.

Ze leren zo om te gaan met democratie, zelfstandig denken, opkomen voor hun 

rechten/belangen en te uiten wat er in hen omgaat. 

» Kinderen leren door mee te doen in een raad dat ze iets in hun directe omgeving kunnen 

veranderen. 

» De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een 

onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, 

te notuleren, samen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, etc. 

Ouders
Als ouder of verzorger bent u de eerst-verantwoordelijke in het opvoedingsproces van uw kind. Voor 

een Montessorischool geldt misschien sterker dan voor andere scholen dat opvoeding en onderwijs 

bij elkaar aan moeten sluiten om een kind volledig te laten profi teren van de onderwijsmethode op 
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school. Wordt een kind ook thuis tot zelfstandigheid opgevoed, dan zal het sneller zijn weg vinden 

binnen een Montessorischool. De participatie van ouders in het onderwijs is voor Montessorischool 

Elzeneind en haar leerlingen dan ook heel belangrijk. Wij beseffen dat de sfeer waarin uw kind 

opgroeit van groot belang is voor zijn/haar ontwikkeling. Pas als een kind zich veilig en gerespecteerd 

voelt, kan het zich ontwikkelen. Wij willen niet de opvoeding van u overnemen; wij kunnen u slechts 

aanvullen. Dit doen wij graag in overleg met u, want het is belangrijk om van elkaar te weten hoe 

het thuis en op school met uw kind gaat. Ook bent u op een aantal bezoekochtenden in het jaar 

welkom om een kijkje te nemen bij uw kind in de klas. Onder ouderparticipatie verstaan wij de 

verschillende manieren waarop ouders bij het onderwijs betrokken kunnen zijn. Dat begint thuis 

door een stimulerend leerklimaat te scheppen, interesse te tonen voor het schoolwerk van uw kind 

en een luisterend oor te hebben voor grote en kleine verhalen over het leven op school. Kortom: 

ouderparticipatie begint bij betrokkenheid van u als ouder bij de schoolloopbaan van uw kinderen. 

Maar ouderparticipatie is ook de sfeer proeven waarin uw kind dagelijks verblijft door op school te 

komen en, eventueel, te helpen bij dat wat gedaan moet worden. Er is zo veel te doen op een school 

dat het voor iedere ouder mogelijk is zijn talenten in te zetten en zo een bijdrage te leveren aan de 

ontwikkeling van uw eigen en andermans kind.

Alfabetische begrippenlijst
Bedrijfshulpverlening
De bedrijfshulpverleners die, overeenkomstig de ARBO-wetgeving, binnen onze school 

oproepbaar zijn, zijn: Aafke Eijsvogels, Ad Heesakkers, Angelique Huntjens, Kim van Herpen, 

Babette Overdijk, Lieke Markink, Jetty Basten, Marion van Engelen, Ilze de Veer en Annemarie 

Witsiers (peuters). 

Bewegingsonderwijs
Bewegen is voor ieder kind belangrijk. Door te bewegen ontwikkelen kinderen hun spieren 

en oefenen ze hun motorische vaardigheden. Dat doen ze door het (buiten)spelen, drama- en 

danslessen, sportdagen, etc. maar ook door kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Voorop 

staan daarbij steeds de begrippen: veiligheid, samen en plezier. We hebben onze lessen zo 

ingericht dat kinderen veel beweging(stijd) krijgen maar ook kunnen bewegen op hun eigen 

niveau. Onze bewegingslessen bevatten oefeningen met een verschillende moeilijkheidsgraad 

waardoor ieder kind mee kan doen en ook steeds wordt uitgedaagd een volgende stap te 

zetten. Er worden veel verschillende lessen gegeven en er is regelmatig keuzevrijheid, zodat er 

voor ieder kind aantrekkelijke lessen zijn.

Een gedeelte van de lessen worden gegeven door een combinatiefunctionaris van het Sport 

Expertise Centrum (SEC). Naast het bewegingsonderwijs verzorgt die ook de Tussenschoolse 

Sport (sport tijdens de pauze) en de Buurtsport. In de onderbouwgroepen wordt elke dag tijd voor 

spel en beweging ingeruimd, hetzij in het speellokaal, hetzij buiten. Eén keer per week gymmen 

zij in de grote gymzaal, waar ook de midden- en bovenbouw bewegingsonderwijs krijgen. Op 

deze dagen moeten de kinderen hun eigen gymkleding meenemen, die bestaat uit gymschoenen 

met ruwe zolen (geen balletschoenen), een gymbroek en een T-shirt of een turn- of balletpak.

Welke groep op welke dag bewegingsonderwijs? 

» Maandag MBF, BBC, BBA, MBE, MBA, OMB

» Dinsdag MBD, BBC, BBB, OBB, OBC, MBB, MBC

» Donderdag OBA, MBF, MBE, BBA, MBC, MBB, groep 3 OMB

» Vrijdag BBB, MBD, MBA
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Brengen en halen
Om de schooldag goed te starten hebben wij u nodig. Vanaf 8.20 uur zijn de schooldeuren 

geopend. Kinderen kunnen via hun ‘eigen’ ingang de school in. Leer mij het zelf te doen 

betekent ook leer mij zelf de school binnen te gaan. Ons uitgangspunt   is daarom dat de 

kinderen vanaf groep 1 zo snel mogelijk leren om zelfstandig naar binnen te gaan. De kinderen 

die in groep 1 starten helpen we sámen met u als ouder(s) om in 2 weken zelfstandig naar 

binnen te gaan.  Om in rust te starten doen wij de deur van de groep om 8.30 uur dicht. Een 

gevleugelde Montessori uitspraak is: "binnen is beginnen." Veel kinderen pakken dit dan ook 

op. Wat een zelfstandigheid, geef ze de ruimte en uw vertrouwen! De hele school maakt deel 

uit van de leeromgeving van de kinderen. Bij het ophalen vragen we u daarom om buiten te 

wachten tot uw kind naar u toe komt. Daarna bent u met uw kind opnieuw van harte welkom 

in de school, bijvoorbeeld om gemaakte werkjes te bewonderen, of een praatje te maken met 

de leerkracht.

Buitenschoolse Opvang ‘Papillon’ en ‘Atalanta’ (tiener BSO)
Wij bieden voor- (vanaf 7.15 uur) én naschoolse opvang. Voor informatie hierover kunt 

u terecht bij kinderopvang Avem via telefoonnummer 0412-405030 of via de website 

www.avem-kinderopvang.nl.

BVL (Brabants Verkeersveiligheids Label) 
      Het BVL biedt scholen en gemeente de helpende hand om structureel en meer op de praktijk

        van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het label is een bewijs dat verkeersveiligheid 

structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. Met behulp van materialen wordt tijdens thema’s, 

van De Peutergroep t/m groep 8, geleerd hoe je veilig loopt, speelt, werkt, fi etst en passagier 

bent. In groep 7 doen onze leerlingen mee aan het landelijke praktijk- en theorie verkeersexamen. 

Continurooster en schooltijden
Wij hanteren een continurooster: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duurt de school 

van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op deze dagen eten alle kinderen op school, als vast onderdeel van 

het rooster. Het samen nuttigen van de lunch is een klassikaal gebeuren. Ieder kind neemt zijn 

eigen eten en drinken mee. De school verstrekt eenmalig aan elk kind een koeltasje. De lunches 

worden in de koeltasjes bewaard tot aan de eetpauze. Op woensdag is de school om 12.00 uur 

uit en eten de kinderen thuis. Daarnaast zijn er rond de lunch binnen en buiten de school ruime 

mogelijkheden voor alle leerlingen om zich te ontspannen. De pauzetijden zijn gesplitst. Van 

12.00 uur - 12.30 uur hebben de groepen 5-8 hun pauzetijd. Van 12.30 uur - 13.00 uur is de 

pauzetijd van groep 1-4. 

‘t Elzend
Eens in de drie weken ontvangt u, via het ouderportaal de nieuwsbrief van onze school. 

Via www.elzeneind.nl kunt u ’t Elzend eveneens bekijken. Berichten voor onze nieuwsbrief 

kunt u uiterlijk de donderdag voordat deze verschijnt schriftelijk of per e-mail doorgeven via 

algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl De data waarop de nieuwsbrief uitkomt, staan op 

de jaarkalender. 

Ergotherapie 
Het is mogelijk om op school ergotherapie te krijgen. De therapie wordt gegeven door Linda  

van ergotherapiepraktijk De Oplossing “waar ieder probleem een uitdaging is”. Op de website 

stellen zij zich graag aan u voor. U kunt de praktijk bereiken via: 

» Tel: 0413-712012

» E-mail: info@ergotherapiedeoplossing.nl of linda@ergotherapiedeoplossing.nl 

» Website: www.ergotherapiedeoplossing.nl
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Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden in een bak bij de conciërge bewaard. Als u iets kwijt bent, kunt 

u zelf in de bak kijken. Voorafgaand aan elke vakantie wordt de bak geleegd. 

Kijken In de Klas (KIK)
Montessorischool Elzeneind organiseert een aantal maal per jaar een KIK moment, waarop u 

onder schooltijd, tussen 8.30 uur - 9.30 uur of 13.30 uur - 14.30 uur, een kijkje kunt nemen in 

de klas van uw kind. Jongere broertjes/zusjes mogen alleen meekomen kijken in de groepen 

1/2. Tijdens deze KIK momenten maken de leerlingen en leerkrachten de Montessoribeloftes 

zichtbaar aan u en aan elkaar op hun eigen manier. De data vindt u op de jaarkalender (z.o.z.). 

Klachtenprocedure
Vanzelfsprekend is er ons veel aangelegen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze 

school, teamleden en het onderwijs dat er geboden wordt. Mocht u dat toch niet zijn, dan is 

het van groot belang om dit tijdig aan te geven. Als zich een probleem voordoet, neem dan 

contact op met de desbetreffende persoon. Leidt een gesprek niet tot een oplossing, dan kunt 

u een klacht indienen bij de directie. 

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, ook op scholen. Als u een klacht heeft, bespreek die 

dan in eerste instantie met de groepsleerkracht van uw kind. Die zal samen met u naar een goede 

oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan legt u de kwestie voor aan de directeur, Monique 

Smits. Die zal het probleem bespreken met alle betrokkenen en zoeken naar een oplossing. Mocht 

u ook daarna nog vinden dat uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u het 

voorval voorleggen aan de Collega’s van Bestuur van SAAM. U kunt dat doen door een e-mail 

te sturen aan algemeen@saamscholen.nl. Zij zullen dan in overleg met de directie en eventuele 

externe begeleiders de zaak behandelen. In geval van seksuele intimidatie of machtsmisbruik 

richt u zich tot Esther Smulders of Nancy Kusters, de interne vertrouwenspersonen. Zij zijn er 

voor de eerste opvang van kinderen en/of ouders die met dergelijke intimidatie te maken hebben. 

Zij kunnen tevens doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersonen. Voor meer informatie zie 

onze website www.elzeneind.nl/pagina/saam/klachtenprocedure 

Leerresultaten: meting en vastlegging
Een manier om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het volgen 

van het kunnen en kennen van de kinderen. Toetsen zijn daarbij een hulpmiddel. Toetsen zijn 

een bron van informatie om inzicht te krijgen in hoe het leer- en ontwikkelingsproces zich per 

leerling en/of per groep ontwikkelt. Daarnaast geven toetsen informatie over wat een leerling of 

een groep leerlingen van de leerstof heeft begrepen, op welke punten aanvullende informatie of 

instructie nodig is en of bepaalde leerlingen extra of speciale aandacht of hulp nodig hebben. 

De leerresultaten worden vastgelegd in het Leerlingvolgsysteem KIJK voor de onderbouw en 

in het Cito-leerlingvolgsysteem dat alle uitslagen bevat van de CITO-toetsen die een leerling 

in groep 3 tot en met 8 van de basisschool maakt. In deze Cito-toetsen wordt de algemene 

kennis en de vaardigheid van een leerling op een bepaald gebied getest. Er zijn Cito-toetsen 

die het vermogen tot technisch lezen en het leesbegrip en de spelling onderzoeken en ook 

toetsen die het rekenkundig inzicht testen. 

Daarnaast maken we gebruik van de methodegebonden toetsen, waarin specifi ek die kennis 

die in de lessen aangeboden is, getoetst wordt. In april maken de leerlingen van groep acht 

nog de eindtoets basisonderwijs, op onze school is dat Route 8, een toets die ook aangeeft 

welke voortgezet onderwijsvorm passend zou zijn. Dit is echter puur gebaseerd op cijfermatige 
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resultaten. Het defi nitieve schooladvies is gebaseerd op cijfermatige resultaten maar ook op 

aspecten als werkhouding, planningsvaardigheden, gedrag, etc. De school verantwoordt zich t.a.v. 

gerealiseerde opbrengsten. Deze zijn in te zien via scholen op de kaart. www.scholenopdekaart.nl

Logopedie
Het is mogelijk om op school logopedie te volgen. De therapie wordt gegeven door medewerkers 

van groepspraktijk Oss. U kunt hen bereiken via: 

» Groepspraktijk Logopedie Oss e.o. Kruisstraat 120 5341 HG Oss 

» Tel: 0412-634471 / 06-23400866

» E-mail: info@logopedieoss.nl 

» Website: www.logopedieoss.nl 

Medezeggenschapsraad (MR)
De school heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en leerkrachten over een aantal 

belangrijke schoolzaken samenwerken en advies- en/of instemmingsrecht hebben. De MR houdt 

zich bezig met “beleidszaken”, d.w.z. bespreken, standpunten bepalen, voorstellen doen, adviseren 

en instemmen t.a.v. alle zaken die met het besturen van een school te maken hebben. De raad 

komt regelmatig bijeen. De bijeenkomsten zijn openbaar (tenzij er over personen wordt gesproken) 

en worden op school gehouden. U bent van harte welkom. Uiteraard kunt u voor vragen en/of 

opmerkingen betreffende het functioneren van de school bij de leden van de MR terecht. De MR 

bestaat uit zes leden: drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het 

personeel. De directie van de school heeft met adviserende stem zitting in de MR. 

» Namens de ouders: Frank van den Bogaart, Erik Pardoen, Mirjam van Reekum.

» Namens het personeel: Esther Smulders, Esther van Mun en Maria van Boxtel.

Nieuwe leerlingen
Voor kinderen die vier worden en voor het eerst naar de basisschool mogen, bestaat de 

mogelijkheid om enkele dagdelen te wennen aan de kinderen en de leerkracht(en) van hun 

groep. Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen de leerkrachten hierover 

contact op met de ouders. Ouders ontvangen bovendien een welkomstenvelop die alle 

relevante informatie bevat. 

Zij-instroom

Stroomt uw kind tussentijds in nadat het al enige tijd op een andere school gezeten heeft, 

dan starten we met een persoonlijk gesprek. We bespreken de onderwijsbehoeften van uw 

kind en nemen contact op met de huidige school. Als we mogelijkheden zien, nodigen wij 

uw kind uit om een week deel te nemen aan het onderwijs in een van onze groepen. Zo 

kunnen we vaststellen dat we inderdaad de mogelijkheid hebben tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoeften/ondersteuningsbehoeften van uw kind, en dat uw kind ook past in de 

groep. Mogelijk roepen wij hierbij ook de expertise in van extern deskundigen. Dan volgt er 

een evaluatiegesprek en komen we gezamenlijk tot een beslissing.

Ouderavonden
In de loop van het jaar vinden er verschillende contactmomenten plaats. De ‘informatie avond’ 

staat aan het begin van het schooljaar gepland. U wordt dan door de leerkracht(en) van uw 

kind uitgenodigd om te komen kijken in de klas, waar u kennis maakt met de andere ouders. 

Op die avond krijgt u te horen hoe het er in de groep aan toe zal gaan dit schooljaar. Er 

zal een en ander worden verteld over de lesmaterialen, over de manier van werken en over 

het weekprogramma, maar ook over bijzondere activiteiten of gebeurtenissen in de bouw. 

Daarnaast hebben we onze driehoeksgesprekken (met ouder(s), kind en leerkracht) door 

groep 3 tot en met 8 en oudergesprekken voor de groepen 1 en 2 waarin de verslagen en 
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de leerdoelen van de kinderen worden besproken. Op de landelijke Montessoridag 11 maart 

2020 zijn belangstellenden ook van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school.  

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige, fi nanciële bijdrage van ouders van waaruit zaken worden 

bekostigd waarvoor het ministerie te weinig of geen geld beschikbaar stelt. Voor het 

schooljaar 2019-2020 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 37,50 per kind. Het innen van de 

ouderbijdrage gaat via de ouderraad.

Ouderhulp
Er is veel wat u als ouder voor de school van uw kind kunt doen: u bent onmisbaar in onze 

organisatie! Dat geldt voor de ouderraad en de medezeggenschapsraad, voor het rijden bij 

een excursie en voor het organiseren van een keuzemiddag, voor het wassen van ramen en 

het bijhouden van de tuin, voor extra oefening bij het leren lezen of voor het organiseren van 

een project. Een schooljaar staat bol van activiteiten. Aan het begin van het jaar krijgt u een 

overzicht van alles wat er te gebeuren staat. Op dit overzicht kunt u aangeven waarbij u wilt 

helpen. Wij rekenen op u en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Ouderraad (OR)
De ouderraad (OR) bestaat uit de klassenouders. De OR organiseert in samenwerking met het 

team een aantal vaste seizoensactiviteiten. Voor vragen, suggesties of ideeën kunt u terecht 

bij één van de leden. De samenstelling van de OR Montessorischool Elzeneind 2019-2020 

wordt bekend aan het begin van het schooljaar. 

Overgang naar het voortgezet onderwijs
Wij streven ernaar om voor alle kinderen een vorm van voortgezet onderwijs te vinden die het 

beste past bij de mogelijkheden, de interesses en de capaciteiten van het kind. Op het eerste 

verslag in groep 7, ontvangt u het eerste pré-advies. 

Om tot het defi nitieve schooladvies te komen, wordt door de leerkrachten van groep 8 en 

de intern begeleider, naast de eigen waarnemingen, gebruik gemaakt van een systematisch 

bijgehouden leerlingvolgsysteem. U ontvangt dat advies in een persoonlijk gesprek eind 

februari. U krijgt dan ook alle gegevens mee die u nodig heeft om uw kind begin maart aan 

te melden op de middelbare school. Montessorischool Elzeneind neemt bij alle leerlingen uit 

groep 8 de Eindtoets Route 8 af. Deze toets wordt in april afgenomen en speelt geen rol in het 

advies en aannametraject. Ouders worden wel geïnformeerd over de resultaten van deze toets. 

Het percentage leerlingen dat naar diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van 

jaar tot jaar en is afhankelijk van de samenstelling van groep 8. In het onderstaande overzicht 

kunt u lezen naar welke vormen van voortgezet onderwijs onze leerlingen zijn gegaan.

Schooltype 2016-2017 2017-2018 2018-2019

» Praktijkonderwijs 0% 2% 0%

» VMBO-B 4% 7% 4%

» VMBO-K 11% 2% 11%

» VMBO-T 11% 10% 19%

» VMBO T/HAVO 26% 34% 11%

» HAVO 8% 7% 11%

» HAVO/VWO 22% 21% 15%

» VWO 19% 17% 30%

* Het VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. 

Binnen het VMBO zijn de leerwegen: basis, kader en theoretisch te onderscheiden. 
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Door de noodzakelijke verantwoording aan de inspectie lijkt het onderwijs soms een 

voortdurende wedloop rond toetsscores. Toch wijzen wij u er graag op dat lang niet alle 

resultaten van ons onderwijs direct meetbaar en vergelijkbaar zijn. Zo zijn zelfstandigheid, 

zelfkennis, fl exibiliteit, creativiteit en gedrags- en houdingsaspecten als respect voor de ander 

en zorg voor de omgeving, niet in scores uit te drukken. Op Montessorischool Elzeneind hechten 

we veel waarde aan deze en andere pedagogische doelstellingen van ons onderwijs. Elk kind 

dat Montessorischool Elzeneind verlaat, heeft een goede aansluiting op de verschillende 

vormen van vervolgonderwijs. 

Uw kind naar “ Peutergroep Papillon” op Montessorischool 
Elzeneind, een slimme start!
Investeren in de vroegste levensfase van een kind is heel belangrijk. Hoe eerder kinderen 

merken hoe leuk het is om “spelend te leren”, hoe makkelijker een kind later tot ´leren 

leren´ komt. Montessorischool Elzeneind biedt deze mogelijkheid. “Onze Peutergroep”: leuk, 

leerzaam en gezellig! “Onze Peutergroep” gaat uit van het Montessorimateriaal en werkt met 

een educatief programma dat doorloopt in de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs. De 

overgang naar groep 1 kan zo geleidelijk en op natuurlijke wijze verlopen. Voordelen van de 

doorgaande ontwikkellijn:

» Het kind raakt vertrouwd met het samen delen, spelen en leren.

» Het kind is goed voorbereid als zij of hij naar de basisschool gaat.

» Het kind ontwikkelt de nodige taal-, reken- en sociale vaardigheden die goed van pas 

komen. als het eenmaal in groep 2 of 3 met lezen en schrijven beginnen.

Kortom: Het kind groeit bij ons op Peutergroep Papillon! 

Plantjes
Elk kind mag een plantje (niet te groot) meenemen om te verzorgen. Het plantje blijft in de klas, 

maar gaat in de langere vakanties tijdelijk mee naar huis.

Plusklas
Extra begeleiding voor kinderen die behoefte hebben aan meer intellectuele uitdaging (zie 

blz. 11).

Prikbord
In het raam van iedere klas hangt een prikbord waarop informatie te lezen is.

Protocol hoofdluis
Op woensdag na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op aanwezigheid van 

neten en/of luizen. De data vindt u op de jaarkalender. Indien hoofdluis wordt aangetroffen, 

worden de ouders gebeld om hun kind op te halen van school zodat meteen gestart kan worden 

met behandelen. Bij de drogist en apotheek kunt u hiervoor middelen kopen die gemakkelijk in 

gebruik zijn. Denkt u eraan dat alle gezinsleden behandeld moeten worden. Ook kleding, jassen 

en beddengoed moeten gewassen worden. Alle leerlingen uit de groep krijgen een briefje mee 

naar huis waarin ouders gevraagd wordt om extra te controleren op hoofdluis/neten.

Recycling 
In onze school staan een batterijcontainer en een container voor lege cartridges en toners. 
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Rookvrije school
Zoals elke basisschool in Nederland zijn ook wij rookvrij. Wettelijk mag in openbare gebouwen 

niet worden gerookt, dus dat houdt in dat er in de school én op ons gezond schoolplein niet 

gerookt mag worden. 

Schoolgruiten
MSE mag zichzelf een Gezonde School noemen! We willen de kinderen een gezonde 

schoolomgeving bieden. Een gezonde leefstijl helpt kinderen lekker in hun vel te zitten, de 

weerstand op peil te houden en genoeg energie te hebben voor leren, sport en spel. Wij 

besteden niet alleen aandacht aan voeding en gezondheid in de lessen, maar ook in de 

praktijk. Dat betekent dat Montessorischool Elzeneind ernaar streeft dat leerlingen op school 

alleen fruit, groente en brood eten. Snoep en koolzuurhoudende dranken geven wij mee terug. 

Dit betekent dat de eetmomenten er zo uitzien:

Ochtendpauze

Montessorischool Elzeneind is een GRUITschool dus wij blijven kinderen en ouders stimuleren 

om alleen gezonde groenten/fruit als pauzehapje mee te nemen. Dit betekent dat er, van 

Peutergroep tot en met groep acht, ook geen andere pauzehapjes op school genuttigd mogen 

worden dan GRUIT (groente en/of fruit). Geeft u uw kind een ander pauzehapje mee, dan mag 

dat tijdens de lunch opgegeten worden. Kinderen kiezen zelf een moment, tussen negen uur 

en half twaalf, om fruit/groente te eten en te drinken. 

Lunch

We stimuleren dat kinderen eten uit “een gezonde broodtrommel”. Houd u als ouder daar rekening 

mee? Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op www.voedingscentrum.nl. 

Traktaties

Wij zetten leerlingen die jarig zijn in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een 

traktatie. We geven daarbij de voorkeur aan gezonde traktaties. Cadeautjes zijn niet nodig. Op 

www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden van lekkere traktaties die niet te groot zijn. 

Mocht u twijfelen over een traktatie, raadpleeg dan de leerkracht van uw kind. 

Andere eetmomenten

Ook bij uitjes, sportdagen en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker, 

gezellig en gezond prima samengaan. Wij hebben daarom ook bij dit soort dagen het streven 

dat kinderen geen snoep en koolzuurhoudende dranken meenemen. Natuurlijk zorgt de school 

dan wel eens voor een ijsje of zoet drankje. Als we het hele jaar gezond kiezen, is af en toe 

samen genieten van een extraatje geen probleem. 

Tips/advies aan ouders

» Leer uw kind water drinken. 

» Montessorischool Elzeneind neemt deel aan de JOGG actie “Kies voor drinkwater”. In 

2015 zijn bidons uitgedeeld om het water drinken te stimuleren. Ook nieuwe leerlingen 

ontvangen een bidon. 

» Zorgt u a.u.b. voor een gezond ontbijt voordat uw kind naar school gaat.

Tenslotte een gegeven met betrekking tot het drinken dat u meegeeft. De school betaalt voor 

zijn afvalverwerking per kilo. Meer dan de helft van het afval dat wekelijks wordt afgevoerd 

bestaat uit lege limonadepakjes. Als alle leerlingen allemaal elke dag een pakje drinken mee 

naar school nemen, komen we uit op ruim 1.600 lege drinkpakjes per week. De leerlingen 
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nemen daarom de lege drinkpakjes in hun lunchtrommel mee naar huis. Zo maken we de 

leerlingen bewust van afval. Daarnaast puilen onze prullenbakken beduidend minder uit. De 

school ziet daarom graag dat de kinderen hun drinken in een beker meenemen of water 

drinken uit de bidon die ze gekregen hebben. Alvast dank daarvoor.

Showtime!
Gedurende dit schooljaar zijn er 2 momenten met de naam: “showtime!”. op de schoolkalender 

opgenomen. Deze middagen vinden plaats in de aula/gymzaal van de school. Gezien de grootte 

van onze school, kunnen we jammer genoeg op deze middagen geen ouders ontvangen.

Taalgroep 
Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid subsidieert de gemeente Oss  Taalgroepen 

voor kleuters met een taalachterstand. Leerlingen worden vooraf gescreend door een 

logopedist. Deze kleuters ontvangen vier keer per week 1 uur extra ondersteuning door een 

gespecialiseerde leerkracht. 

Taken
Leerkrachten, leerlingen en ouders voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

leefomgeving in school. Iedere leerling heeft binnen zijn groep een taak die bijdraagt aan het 

ordelijk en netjes houden van het eigen lokaal. De taken rouleren tijdens het schooljaar.

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Vakantie Eerste dag Laatste dag

» Herfstvakantie 14 oktober 18 oktober

» Kerstvakantie 23 december 3 januari

» Voorjaarsvakantie 21 februari 12.30 uur 28 februari

» Pasen en Meivakantie (incl. Koningsdag) 20 april 1 mei

» Hemelvaart 21 mei 21 mei

» Pinksteren 1 juni 1 juni

» Zomervakantie 10 juli 12.30 uur 21 augustus

Roostervrije dagen voor de leerlingen (alle kinderen zijn vrij)
Belangrijker dan de methoden die een school gebruikt zijn de mensen die er werken. Zij 

zorgen ervoor dat de materialen en lesboeken zinvol worden gebruikt. Teamleden van 

Montessorischool Elzeneind werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan 

samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt aandacht besteed aan nascholing, door bijvoorbeeld 

gezamenlijke bijeenkomsten. De focus tijdens deze dagen ligt, voornamelijk, op kwaliteit van 

ons onderwijs. Samen denken en praten over je vak roept een gevoel van saamhorigheid op. 

Discussies hierover zijn leerzaam en vaak ook leuk. De data vindt u ook op de jaarkalender: 

» Vrijdag 4 oktober.

» Woensdag 5 februari.

» Maandag 4 mei (dag na de meivakantie).

» Vrijdag 22 mei (dag na Hemelvaart).

» Woensdag 24 juni. 
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Verjaardag vieren (zie ook tekst schoolgruiten blz 18)

Op de verjaardag van uw kind is trakteren een traditioneel feest. In de onderbouw zijn de 

ouders en/of broertjes en zusjes van harte welkom om het verjaardagsfeest mee te vieren. 

Neemt u tijdig contact op met de leerkracht om een verjaardagsafspraak te maken? Wij 

stellen het bijzonder op prijs wanneer dit een gezonde traktatie is: bij voorkeur géén snoep! De 

leerkrachten doen gewoon mee met de traktatie van de klas. 

Verlofregeling
Kinderen zijn leerplichtig en moeten zich houden aan wettelijke regels die bepalen hoeveel 

uur zij per jaar naar school gaan. Buiten schoolvakanties en offi ciële vrije dagen mag uw kind 

dan ook niet afwezig zijn, behalve wanneer het ziek is (zie onder ‘ziekmelding’). De school is 

zich ervan bewust dat er bijzondere omstandigheden zijn, waarbij geoorloofd verlof voor een 

kind wenselijk is. U kunt dan schriftelijk verlof aanvragen voor uw kind. Dit formulier kunt u 

downloaden via de website of vragen aan de conciërge. 

Alleen de directeur verleent verlof. Zij licht hierover de groepsleerkracht in. In gevallen waarin 

de specifi eke aard van de werkzaamheden van één van de ouders het onmogelijk maakt 

om een gezamenlijke gezinsvakantie te plannen in de schoolvakanties, kan eenmalig voor 

maximaal tien schooldagen extra verlof worden verleend. Ook voor dit verlof dient u schriftelijk 

toestemming te vragen bij de directeur. Verzoeken om verlofperiodes langer dan tien dagen 

per schooljaar worden voorgelegd aan de leerplichtconsulent van de gemeente Oss. Zij beslist 

dan ook over wel of niet toekennen. In de eerste twee weken van het schooljaar mag geen 

verlof worden verleend.

Verslag
8 november, 6 maart en 3 juli krijgt uw kind een verslag van zijn inzet en vorderingen mee 

naar huis. 

Midden november vindt er een oudergesprek plaats voor de kinderen uit de groepen 1 en 2. 

Voor de groepen 3 tot en met 8 vindt er een gesprek plaats waarin vanuit de driehoek leerling-

ouder-leerkracht wordt geparticipeerd. Zo oefenen kinderen vaardigheden als communiceren, 

presenteren en kritisch denken (refl ecteren). Deze gesprekken worden vanaf groep 7 geleid 

door de kinderen. Kinderen gaan in gesprek met hun ouders aan de hand van hun verslag en 

stellen doelen voor de komende periode. Wat ging goed, waar wil ik aan werken en wat heb ik 

daarvoor nodig? Ook na het tweede verslag vinden er driehoeks- en oudergesprekken plaats. 

Het AAK (voorheen onderwijskundig rapport) vervangt het tweede verslag van groep 8. Op 

verzoek van de ouders of leerkracht vindt er een gesprek plaats na het derde verslag. Buiten 

deze momenten om kunt u uiteraard altijd met de leerkracht een afspraak maken om op een 

rustig moment over de voortgang van uw kind te praten. 

Ziekmelding
Is uw kind ziek, meld dit dan zo snel mogelijk: vanaf 8.00 uur is de school te bereiken via 

0412-691620. Na uw melding wordt de leerkracht op de hoogte gebracht. Hebben wij voor 

8.45 uur geen bericht ontvangen en is uw kind afwezig, dan wordt u door iemand van de 

school gebeld. Verder vragen wij u afspraken met artsen, tandartsen, enz. zo veel mogelijk 

buiten schooltijd te maken.
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Leer mij het zelf te doen
Kinderen zijn van nature ondernemend en leergierig. Ze willen de wereld om zich heen 

ontdekken. Ze zitten vol vragen, dromen en wensen. Ze maken plannen, experimenteren, 

verrassen en verbazen ons. Soms zoeken ze ook grenzen op en hebben ze ons nodig om die 

te leren kennen. Soms maken ze fouten en dan helpen wij ze daarvan te leren. Soms botsen ze 

met hun omgeving en dan houden wij ze een spiegel voor, zodat ze zichzelf kunnen herpakken. 

Montessorischool Elzeneind wil kinderen graag een veilige en uitdagende omgeving bieden, 

waar leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit. Waar oog is 

voor de kwaliteiten van het kind op allerlei terreinen, zodat elk kind met plezier naar school 

komt en zich gekend en gewaardeerd voelt. Acht jaar Montessorionderwijs moet een kind 

natuurlijk heel wat opleveren en daarom doen we de kinderen en hun ouders acht beloftes.

Ik doe ertoe

Ik kan kiezen

Ik weet wat ik wil

Ik zoek oplossingen

Ik bewijs wat ik kan

Ik blijf nieuwsgierig

Ik weet waar ik goed in ben

Ik voeg iets toe aan mijn omgeving


