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"Onderwijs vanaf het begin van het leven zou het heden en de toekomst van de maatschappij werkelijk 
kunnen veranderen.” Dit is één van de beroemde uitspraken van Maria Montessori. Ze legt hierbij de 
nadruk op de waarde van kinderen als de constructeurs van nieuwe realiteiten. Met de bepalende rol 
van het onderwijs als het veld dat deze grote veranderingen mogelijk maakt. Als Montessorischool-
Centrum vinden we het prachtig om daar een onderdeel van te zijn!

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze 
gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en 
opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben 
gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 
geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de 
andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR). We wensen u veel leesplezier.

Namens het team van Montessorischool-Centrum Hilversum

Voorwoord
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Contactgegevens

Montessorischool-Centrum
Naarderstraat 100
1211AM Hilversum

 0356247597
 http://www.montessorischool-centrum.nl
 directie@msch.nu

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens
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Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Interim directeur Gert van den Heuvel directie@msch.nu

Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2021-2022 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

346

2021-2022

De leerlingen komen uit verschillende wijken in Hilversum. Ouders maken een bewuste keuze voor deze 
school en het Montessori onderwijs. De belangstelling is groot en er wordt met wachtlijsten gewerkt. 
Het aantal leerlingen is gemiddeld 27 per groep. Per 1 oktober 2022 telt de school 342 leerlingen. Het 
streven is het aantal de komende jaren te stabiliseren op 350 leerlingen. De school heeft 5 onder-, 5 
midden- en 5 bovenbouwgroepen.

  
  
   
 

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Hilversumse Montessori Scholen
Aantal scholen: 2
Aantal leerlingen: 714
 http://www.montessorischool-zuid.nl

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Unita.
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Kenmerken van de school

Vrijheid in verbondenheidHelp mij het zelf te doen

Missie en visie

Wij streven naar een veilige omgeving waarin ieder zich kan ontwikkelen in vrijheid en in 
verbondenheid tot een zelfstandige en authentieke wereldburger. De kernwaarden waar deze missie op 
gebaseerd is zijn:

• zelfstandigheid
• ontwikkelen
• authenticiteit
• vrijheid
• verbondenheid

1.2 Missie en visie

Identiteit

Montessori-onderwijs

Maria Montessori, naar wie ons onderwijs vernoemd is, werd op 31 augustus 1870 geboren in 
Chiaravalle, een klein plaatsje bij Ancona, Italië. Na haar middelbare schooltijd aan de Regia Scuola 
Tecnica Michelangelo Buenarotti kiest ze, tegen de gewoonte van de tijd, aanvankelijk voor de studie 
voor ingenieur, maar later voor de medicijnenstudie. Ze is daarmee een van de eerste vrouwelijke 
medicijnenstudenten van Italië en in 1896 de eerste vrouwelijke arts. In opdracht van de regering 
stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar “Casa dei bambini”, waarin kinderen van wie beide 
ouders buitenshuis moesten werken, opgevangen en begeleid werden. De resultaten 
waren spectaculair. Haar methode werd wereldbekend en in vele landen toegepast. Haar inzicht in en 
begrip voor kinderen, en haar ideeën om hen te helpen bij hun ontwikkeling tot gezonde, evenwichtige 
en kritische volwassenen zijn ook vandaag nog actueel en zinvol.

Wij dragen het Montessori-onderwijs een warm hart toe waarbij het onderwijs de leerling volgt en niet 
andersom. De visie van Maria Montessori is zichtbaar in het materiaal, de onderwijskundige aanpak en 
de pedagogische aanpak. Wij willen een school zijn waar ieder individu er geheel mag zijn en volledig de 
ruimte krijgt om te groeien en ontwikkelen.
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Naast de vakleerkrachten voor handvaardigheid en gymnastiek wordt er ook gewerkt met 
gastdocenten die een langere periode aan de school verbonden zijn. Momenteel gaat het om de 
volgende vakgebieden: muziek (groep 1 t/m 8), EHBO (groep 8), drama (groep 1 t/m 8), wetenschap/ 
techniek/programmeren (groep 3 t/m 8). Daarnaast worden er talentenleerpunten georganiseerd 
(groep 1 t/m 8), waarbij verrijkingsmateriaal wordt aangeboden naar de behoefte van leerlingen. Er 
worden schaaklessen voor leerlingen aangeboden. 

Groepen op school

Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

• Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en 
niveaus zitten in één klas

Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van 
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2

taal
5 uur 5 uur 

bewegingsonderwijs
6 u 30 min 6 u 30 min

kosmisch onderwijs 
(waaronder 
burgerschap)

6 uur 6 uur 

Expressie
4 uur 4 uur 

rekenen
2 u 30 min 2 u 30 min

Binnen het Montessori onderwijs wordt de individuele ontwikkeling van de kinderen begeleid. Naast de 
aangeboden leerstof is er veel aandacht voor het samen spelen, bewegen, muziek en creativiteit. Naast 
individuele lesjes worden er ook groepslesjes gegeven. Door de Montessoriwerkwijze zijn diverse 
vakgebieden geclusterd en bepalen de kinderen vaak zelf de werkvolgorde en het tempo.

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Het Montessori onderwijs gaat uit van de individuele ontplooiing van de kinderen. Dit impliceert dat de 
kinderen hun eigen ontwikkelingsproces doorlopen waarop het leerstofaanbod wordt gebaseerd. De 
onderwijsbehoeftes zijn verschillend en de kinderen bepalen vaak zelf hun werkvolgorde, werktempo, 
duur en aanpak. Hierdoor wordt geen vast rooster voor alle vakken gemaakt en is de urentabel een 
richtlijn.

In juni 2022 hebben we onze onderwijstijd door laten rekenen. We voldoen ruim aan de eisen op het 
gebied van de onderwijstijd. 

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
5 uur 4 u 30 min 4 u 30 min 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal
7 uur 7 uur 7 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Rekenen/wiskunde
6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 6 uur 

Wereldoriëntatie
2 uur 

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 2 uur 2 uur 2 uur 2 u 30 min 2 u 30 min 2 u 30 min

Bewegingsonderwijs
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Engelse taal
30 min 30 min 30 min 1 uur 1 uur 1 uur 

kosmisch onderwijs
30 min 1 uur 1 uur 3 u 30 min 3 u 30 min 3 u 30 min

Sociaal Emotioneel
1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 
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Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Speellokaal
• Gymlokaal
• Theaterzaal
• Handenarbeidlokaal

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Het team van de Montessorischool-Centrum bestaat in totaal uit 33 medewerkers. 

De leerkrachten hebben een opleiding gedaan als basis- of vakbekwaam Montessorileerkracht. De 
docenten die de opleiding nog niet hebben gedaan gaan dat nog doen. Wij streven ernaar dat deze 
leerkrachten na een jaar starten met de opleiding. Er is een Montessori-begeleider voor de 
leerkrachten.

Al onze leerkrachten zijn bevoegde leerkrachten en we hebben de formatie voor dit jaar rond. Er is een 
mooie mix tussen heel ervaren leerkrachten en startende leerkrachten. We werken met elkaar aan 
professioneel samenwerken en het werkplezier is hoog. 

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een kinderopvang in 
de buurt. Met BINK, Kindergarden en Koningskinderen.

De kinderen van Montessorischool-Centrum komen uit meerdere wijken van Hilversum. Voor de 
overdracht van gegevens zijn er afspraken gemaakt met andere peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. Een speciale relatie is er met de Montessori peuterspeelzaal die enkele jaren 
geleden is overgedragen aan Bink Kinderopvang. Door ruimtegebrek is de peuterzaal ook in het 
gebouw van de BSO gehuisvest. De peuterleidster heeft een Montessori opleiding en draagt zorg voor 
een goede voorbereiding op de basisschool en een warme overdracht naar Montessorischool-Centrum.

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

WMK-PO

WMK-PO is een webbased kwaliteitsinstrument, ontwikkeld voor alle basisscholen door Cees Bos. Het 
is gebaseerd op het Toezichtkader Primair Onderwijs. Met Werken met Kwaliteit (WMK), gekoppeld aan 

Doelen in het schoolplan 

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om 
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de 
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Verlof personeel

In eerste instantie wordt intern gekeken of er parttimers zijn die willen en kunnen invallen. In geval van 
een parttime leerkracht wordt eerst de duo partner gevraagd om in te vallen. Vervolgens hebben we 
een eigen netwerk van leerkrachten die wij benaderen om in te vallen. Wanneer dat niet mogelijk is 
wordt er een beroep gedaan op de invalpool van de organisatie PIO. Als dat ook geen optie is en/of 
wanneer er meerdere leerkrachten ziek zijn, wordt de ouders van de betreffende groep(-en) gevraagd 
de leerlingen een dag thuis te houden. In de periode met Covid-19 heeft deze situatie zich helaas wat 
vaker voorgedaan dan normaal. In de jaren voor Covid-19 heeft zich dat slechts een enkele keer 
voorgedaan.

Drama Handvaardigheid Muziek Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs
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ParnasSys, leggen we de basis voor goede kwaliteitszorg en personeelsbeleid in onze school. In 
combinatie met Mijnschoolplan komen de verbeterpunten automatisch in onze cyclus van 
schoolplanning terecht.

Tevredenheidsonderzoeken

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar als school richt je je op veel meer dan dat. Leerlingen die zich 
bijvoorbeeld niet veilig, uitgedaagd of begrepen voelen, halen niet het beste uit zichzelf. Hoe tevreden 
leerlingen, ouders en personeelsleden zijn, is voor scholen belangrijk. Met tevredenheidsonderzoeken 
onder onze leerlingen, ouders en personeelsleden krijgen we een indruk van hoe goed wij het als school 
doen.

Burgerschap

We hebben een inventarisatie gedaan van alle (onderwijs)activiteiten die passen binnen de wet op 
burgerschapsonderwijs. Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we een leerkracht die het programma 
burgerschap gaat vervolmaken en implementeren. Daarbij bekijken we de 8 basiswaarden en passen 
we die toe middels kennis, ontwikkelen van competenties en cultuur van de school. Binnen dit kader 
krijgt de nieuwe leerlingenraad dit jaar een nieuwe start!

In elke bouw zijn de verschillende aspecten van ons onderwijs verdeeld onder de leerkrachten. Zo 
bewaken we dat thema's als rekenonderwijs, burgerschap, wereldoriëntatie, taal enzovoorts per bouw 
continu gemonitord en geëvalueerd worden. Doordat de leerkrachten per thema ook samenkomen 
wordt de doorlopende leerlijn gewaarborgd. Vanuit de directie en bouwcoördinatoren wordt overzicht 
gehouden en waar nodig gestuurd. 

Hoe bereiken we deze doelen?
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3 Ondersteuning en veiligheid

3.1 Extra ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke 
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke 
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de 
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het 
schoolondersteuningsprofiel op.

Alle leerlingen hebben ondersteuning nodig. Leerlingen verschillen echter in de mate waarin en de 
manier waarop zij ondersteuning nodig hebben. We willen goed onderwijs bieden aan onze leerlingen 
en niet op voorhand  allerlei leerlingen met verschillende problematiek uitsluiten. Omdat we vanuit de 
Montessori-visie van oudsher al kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerling, is er ruimte om 
tegemoet te kunnen komen aan specifieke onderwijsbehoeften van de leerling. De school bewaakt het 
overschrijden van grenzen. Wenselijkheid van wat een kind nodig heeft en haalbaarheid voor de 
leerkracht moeten in balans zijn. Gedurende de schoolloopbaan van deze kinderen zal er regelmatig 
geëvalueerd moeten worden of er nog sprake is van evenwicht. Wat heeft deze leerling nodig, bij deze 
leerkracht, op deze school. Wat is wenselijk? Wat is haalbaar? En wat is uiteindelijk het beste voor de 
ontwikkeling van het individuele kind? Dit gaat in overleg met ouders waarbij de school de uiteindelijke 
beslissingen neemt.
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Gediplomeerde specialisten op school

Taal en rekenen

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

Als andere specialisten gewenst zijn schakelen wij die in via het Samenwerkingsverband

Sociaal-emotioneel

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Pedagogisch educatief professional

De RT specialist wordt extern ingehuurd op de momenten dat dit nodig is

Gedrag, werkhouding en taakaanpak

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Gedragsspecialist

• Intern begeleider

• Specialist meer- en hoogbegaafdheid

• Pedagogisch educatief professional

Ook hiervoor geldt dat externe partijen ook aan onze school verbonden zijn

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij gaan ons verdiepen en scholen in het NT-2 aanbod en krijgt burgerschap een grote plek in de 
school. We werken ook met gastdocenten voor techniek en wetenschap vanuit het speerpunt 
digitalisering in het strategisch beleidsplan van de stichting.
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Motorische en lichamelijke ontwikkeling

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

Ook externen worden ingevlogen

Medisch handelen en persoonlijke verzorging

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

• Intern begeleider

We hebben gecertificeerde EHBO-ers en BHV-ers

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Alle kinderen hebben recht op een veilige schoolomgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de 
school, leerlingen en ouders samen, dat iedereen zich prettig voelt en blijft voelen. De school maakt 
gebruik van de kanjermethode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling: De methode richt zich op het 
aanleren van gewenst gedrag en streeft de volgende doelen na: Het bevorderen van vertrouwen en 
veiligheid in de klas. Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. Beheersing van 
verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. Bewustwording van de eigenheid 
bij leerlingen. Leren om verantwoordelijkheid te nemen. Het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie. Omdat de leerkracht een belangrijk verschil kan maken wanneer er meteen aandacht 
is voor pestgedrag, is het van belang dat kinderen en ouders (ook als het niet het eigen kind betreft) 
naar de leerkracht toe gaan, zodra zij signalen zien die zouden kunnen duiden op pestgedrag. Er zijn 
niet altijd zichtbare uitingen van pestgedrag. Daarom moeten ouders en leerkrachten extra alert zijn. 
Alle leerkrachten hebben de kanjertraining licentie of volgen deze training.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
WMK.
Om de sociale veiligheid te monitoren worden er 2x per jaar sociogrammen afgenomen per groep en 
krijgen alle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ieder jaar de gelegenheid om een vragenlijst in te vullen. 
Om de 4 jaar krijgen de ouders en de leerkrachten een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. De 
vragenlijsten zijn samengesteld vanuit WMK (Werken met kwaliteit), een erkend systeem voor 
kwaliteitsbewaking.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

In het pestprotocol beschrijven we hoe de school zorgt draagt voor een veilige omgeving. De school 
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Functie Naam E-mailadres

vertrouwenspersoon Jessica Gantzert jessica.gantzert@msch.nu

vertrouwenspersoon van Es ahm.van.es@hilverzorg.nl

heeft een interne contactpersoon. Daarnaast is er een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is 
mw. van Es. Mailadres: ahm.van.es@hilverzorg.nl
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Klachtenregeling

Als het goed gaat met je kind, gaat het ook goed met jou als ouder. De ontwikkeling van een 
kindverloopt vaak met sprongen. In de 8 jaar dat het kind bij ons op school zit, is het niet ondenkbaar 
dat ereen periode komt waarin het even minder goed gaat. Wanneer je als ouders niet tevreden bent is 
hetbelangrijk dat je dit bespreekbaar maakt bij de leerkracht. Afhankelijk van de aard van het 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouderportaal

Het Basisonline ouderportaal wordt vanuit het team ingezet om ouders/verzorgers te 
informeren.Hierbij kunt u denken aan nieuwsberichten, de schoolagenda, fotoalbums, intekenen 
oudergesprekken,hulp bij activiteiten. Als ouders ontvangt u een token op het moment dat de leerling 
bij ons op school gestart is. U krijgt dan toegang tot het ouderportaal. Het is belangrijk dat u zorgt dat 
beide ouders aangemeld zijn voor het ouderportaal en dat de gegevens ten allen tijde up-to-date zijn 
zodat de leerkracht u in nood kan bereiken. 

Basisonline afspraken

Berichten die u naar de leerkrachten verstuurt zullen door de leerkrachten, indien zij hiertoe de 
mogelijkheid hebben, tussen 08.00u en 16.30u beantwoord worden. In geval van urgente situaties kan 
hier van worden afgeweken. Maandelijks ontvangen ouders via het ouderportaal een nieuwsbrief 
waarin alle activiteiten en bijzonderheden worden samengevat. 

Oudergesprekken

De oudergesprekken worden tweemaal per jaar door de leerkracht ingepland. Na de zomervakantie 
worden er (extra) kennismakingsgesprekken met groep 3 en groep 6 ingepland door de 
leerkracht.Tussendoor kunt u, in overleg met de leerkracht, een gesprek inplannen. Gescheiden 
ouders/verzorgers worden gezamenlijk uitgenodigd op gesprek. Als dit niet mogelijk is wordt hier voor 
dit ouderpaar op schoolniveau een afspraak over gemaakt. Dit wordt in samenspraak met de ouders, 
IB-er, directie en leerkracht overlegd. 

Nieuwsbrieven

Elke maand ontvangen de ouders een nieuwsbrief met alle benodigde inspiratie en informatie. Ook per 
bouw worden regelmatig onderwijsinhoudelijke en praktische updates verstuurd.

Ouderbetrokkenheid is geen doel op zich. Het is een niet-vrijblijvende en gelijkwaardige samenwerking 
tussen ouders en school, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling). Het doel is: een blijvend betere relatie 
tussen school en ouders in het belang van de leerling.

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 300,00

Daarvan bekostigen we:

• excursies, museum- en theaterbezoek

• extra ict voorzieningen

• gastdocenten (o.a. muziek, kunstzinnige vorming, dans etc.)

• Kerst

• Schoolkamp

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

• Tussenschoolseopvang

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig 
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor 
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Ouderinspraak

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 

• Ouderraad
• Medezeggenschapsraad
• Bestuur 

Ouders worden op onze school bij de volgende activiteiten ingezet: 

De school heeft een oudercommissie (OC) gericht op de ondersteuning van het team bij de organisatie 
en uitvoering van allerlei activiteiten voor de kinderen ouders en het team. Daarnaast beschikt de 
school over een Medezeggenschapsraad  (MR) gericht op beleidsmatige schoolzaken en een Bestuur 
met een toezichthoudende en voorwaardenscheppende rol. De stichting heeft twee scholen.  In 
verband daarmee is er ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). De directeuren werken samen en er 
wordt er gemeenschappelijk beleid geformuleerd. Er wordt intensief samengewerkt op het gebied van 
o.a. de leerlingenzorg en het kwaliteitsbeleid.

probleemkan de intern begeleider of de directeur aansluiten bij het gesprek. Samen gaan we op zoek 
naar eenpassende oplossing.
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Er zijn geen overige schoolkosten.

De school beschikt over een ouderbijdrage reglement waarin duidelijk staat vermeld dat de 
ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Er wordt beschreven waaraan de bijdrage het betreffende 
schooljaar wordt besteed. Daarnaast staat er dat de hoogte van de bijdrage is vastgesteld met 
instemming van de (G)MR en is gebaseerd op de te plannen activiteiten. Er is sprake van het 
solidariteitsprincipe. Kinderen van ouders die de bijdrage niet (kunnen) voldoen worden nooit 
uitgesloten en kunnen aan alle activiteiten deelnemen.

4.3 Ziek melden en verlof aanvragen

Op deze manier meldt u uw kind ziek:

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan 
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de 
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Als u uw kind absent meldt dan dient u dit voor 08.30u in het ouderportaal gedaan te hebben. De 
leerkracht zorgt dat de absentie goed of afgekeurd wordt. Controle van absenties en te laat komers 
worden door conciërge gedaan die langs de klassen gaat. Verlofverzoeken kunnen niet via het 
ouderportaal gedaan worden. (zie verlofverzoeken)

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
In geval van bijzonder verlof moeten de ouders dat schriftelijk bij de directeur aanvragen en krijgen 
daarop ook een schriftelijke toestemming of afwijzing. Dit volgens een vastgestelde procedure die is 
toegevoegd aan de website van de school. Een formulier voor de aanvraag van extra verlof is te 
downloaden op het ouderportaal of te verkrijgen bij de administratie van de school.

Er is geen specifiek toelatingsbeleid. In principe zijn alle kinderen welkom. Gezien de populariteit van 
het Montessori onderwijs werken wij met wachtlijsten. Ouders krijgen bij aanmelding altijd een 
rondleiding en bij inschrijving volgt een gesprek.

Als kinderen van een andere school bij ons op school komen nemen wij altijd contact op met de school 
van herkomst voordat we definitief plaatsen. 

4.4 Toelatingsbeleid
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5.1 Tussentijdse toetsen

Op onze school wordt onderwijs gegeven vanuit de visie dat we meer met onze leerlingen kunnen 
bereiken als ze goed onderwijs krijgen in een ambitieuze en gestructureerde leer- en werkomgeving 
(ingebed in een veilig pedagogisch klimaat). Om te weten of ieder kind zich naar zijn wens en 
mogelijkheden ontwikkelt en vast te stellen of de gestelde onderwijsdoelen worden bereikt, beschikt 
onze school over een leerlingvolgsysteem waarbij er sprake is van systematisch observeren en 
registreren. Dit is noodzakelijk omdat kinderen niet allen tegelijk op hetzelfde niveau werkzaam zijn, 
maar elk hun eigen ontwikkeling volgen. Het leerlingvolgsysteem is een registratiesysteem waarmee 
de ontwikkeling van kinderen wordt vastgelegd. Dit zijn gestandaardiseerde, school onafhankelijke 
toetsen, behorend bij elke leeftijd. Deze toetsen worden individueel of groepsgewijs afgenomen. Wij 
hanteren op onze scholen het Cito-leerlingvolgsysteem. De uitslagen van de toetsen worden in het 
verslag van de leerling vermeld en met de ouders besproken. Na afname van de CITO-toetsen worden 
de resultaten per bouw, samen met de intern begeleider besproken. We stemmen ons onderwijs zo 
goed mogelijk af op de specifieke mogelijkheden en onderwijsbehoeften van ieder kind. Geeft een 
uitslag reden tot zorg dan wordt dit met ouders besproken in een oudergesprek. In de groepen 1 en 2 
wordt KIJK gebruikt als leerlingvolgsysteem.

5.2 Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets? 

5 Ontwikkeling en resultaten
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Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de 
eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft 
de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de 
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau in 2021-2022?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Montessorischool-Centrum
98,8%

97,2%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen
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Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau in 2021-2022?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Montessorischool-Centrum
69,9%

68,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (58,6%)

Vergelijkbare scholen

5.3 Schooladviezen

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2020-2021?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-(g)t 8,7%

havo 45,7%

havo / vwo 13,0%

vwo 32,6%

Van onze uitstroom naar het voortgezet onderwijs ging het afgelopen schooljaar 90% van de leerlingen 
naar havo of vwo.

De afgelopen jaren ligt dat percentage altijd boven de 80%.

5.4 Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met 
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals 
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig 
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:
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we helpen elkaar

samenwerkenzelfstandigheid

Er wordt veel aandacht besteed aan samenwerken tijdens het zelfstandig werken en hier is ook 
gelegenheid voor. Wij hebben bewust gekozen voor heterogene groepen waarbij een leerling een jaar 
de jongste, middelste en oudste is. De oudste en middelste helpen de jongste kinderen in de groep. Het 
wisselen van positie in de groep en de groepssamenstelling (die ieder jaar wisselt) vraagt om 
aanpassingen van het gedrag.

De school neemt twee keer per jaar een sociogram af om te zien hoe de verhoudingen in de groep 
liggen en waar eventueel op ondersteund kan worden. De kanjerlessen worden gebruikt om ongewenst 
gedrag bespreekbaar te maken en bij te sturen door leerlingen zich competenties eigen te laten maken.

Alle leerkrachten hebben de kanjertraining gevolgd en zijn gecertificeerd. Nieuwe leerkrachten volgen 
de kanjertraining alvorens zij lessen geven. In de kanjertraining komen de volgende thema's aan bod: 
jezelf voorstellen, weet hoe je je voelt, vragen stellen en antwoord geven, vriendschap, het is goed dat 
je er bent, aardige dingen zeggen over jezelf en een ander, kun je nee zeggen (grenzen stellen), 
luisteren en samenwerken, van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen).

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Er is geen opvang voor schooltijd. 

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met Bink Kinderopvang, in het 
schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Er is geen opvang na schooltijd. 

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. 

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt door Bink georganiseerd. Deze worden betaald uit de vrijwillige 
ouderbijdrage

Ouders die gebruik willen van naschoolse opvang kunnen daarvoor terecht bij Bink Kinderopvang, 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één 
of meerdere middagen per week vrij).

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 12:30 - 14:30  - 

Vrijdag: Groep 1 t/m 4 middag vrij
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6.3 Vakantierooster

Vakanties 2022-2023

Vakantie Van Tot en met

Studiedag 1 28 september 2022

Herfstvakantie 17 oktober 2022 21 oktober 2022

Studiedagen 2 en 3 24 oktober 2022 25 oktober 2022

Kerstvakantie 26 december 2022 06 januari 2023

Studiedagen 4 en 5 23 februari 2023 24 februari 2023

Voorjaarsvakantie 27 februari 2023 03 maart 2023

Goede vrijdag 07 april 2023

2e Paasdag 10 april 2023

Meivakantie 24 april 2023 05 mei 2023

Hemelvaart 18 mei 2023 19 mei 2023

2e Pinksterdag 29 mei 2023

Koningskinderen of Kindergarden. De medewerkers van deze organisaties halen de kinderen bij school 
op. 

Het Spektakel van Bink ligt op enkele minuten lopen van school. De overige organisaties halen de 
kinderen met busjes op.
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Studiedag 6 03 juli 2023

Zomervakantie 24 juli 2023 01 september 2023

6.4 Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:

Dag(en) Tijd(en)

oudergesprekken met leerkracht dagelijks mogelijk buiten schooltijd

gesprekken intern begeleider op afspraak op afspraak

gesprekken met de directeur op afspraak op afspraak

Naast ouderavonden is het altijd mogelijk een afspraak te maken met een leerkracht, de intern 
begeleider of de directeur van de school
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