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Voorwoord 

Voor u ligt de schoolgids 2019-2020 van Montessorischool de Pas. Deze gids is bedoeld 

voor ouders van kinderen die naar onze school gaan, nu of (misschien) straks. Voor 

ouders die een belangrijke keuze hebben gemaakt voor een basisschool en kinderen 

aan ons hebben toevertrouwd, of overwegen om dat te doen. 

Een goede communicatie tussen ouders en school vinden wij belangrijk. De 

basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel 

voor de kinderen als voor u. 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.  

Naast deze schoolgids informeren wij ouders met een maandelijkse nieuwsbrief. Deze 

nieuwsbrief bevat met name praktische informatie over activiteiten die ondernomen 

gaan worden. Op onze website vindt u veelal algemene informatie over onze school: 

www.montessorischooldepas.nl 

Het allerlaatste nieuws en de meest recente foto's ziet u op onze facebookpagina: 

https://www.facebook.com/Montessorischool-De-Pas-288719537852133/  of ontvangt 

u vanaf dit schooljaar via de Parro-app, welke gekoppeld is aan ons 

administratiesysteem Parnassys. Parro draagt bij aan ouderbetrokkenheid en een 

betere communicatie tussen ouder en leerkracht in een veilige omgeving.  

Onze schoolkalender staat aan het begin van ieder schooljaar op de website en 

wordt daarnaast indien gewenst op papier uitgegeven. Hierop zijn data ingevuld die 

voor kinderen en ouders van belang zijn: vakantiedagen, ouderavonden, feestdagen, 

enzovoorts. 

 

Heeft u nog vragen of wilt u nader kennismaken? U kunt ons bereiken op  

telefoonnummer 0314 330085. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad (MR).  

We wensen u veel leesplezier.  

Namens het team en de medezeggenschapsraad, 

Stofke Striekwold  

Directeur Montessorischool de Pas 
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1 Over de school 

1.1 Algemene gegevens 
 

Contactgegevens 

Montessorischool De Pas 

Prins Hendrikstraat 32 

7001GL Doetinchem 

   0314330085 

 http://www.montessorischooldepas.nl 

 info@montessorischooldepas.nl 

 

 

Schoolbestuur 

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek 

Aantal scholen: 14 

Aantal leerlingen: 2769 

 http://www.pro8.nu 

 

Schooldirectie 

Functie Naam E mailadres 

Directeur Stofke Striekwold info@montessorischooldepas.nl 

 

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij SWV Primair Passend Onderwijs Doetinchem. 

Aantal leerlingen 

 

  

http://www.montessorischooldepas.nl/
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1.2 Profiel van de school 

 

 

 

 
 

 

Missie en visie 

Onze missie is een open en sfeervolle school zijn waar eigentijds Montessori onderwijs 

wordt gegeven met aandacht voor het individu. Onze visie loopt synchroon aan die van 

Maria Montessori: “opvoeden tot zelfstandigheid”; afstemmen op de onderwijsbehoefte. 

Omgaan met verschillen en differentiatie zijn hier een wezenlijk onderdeel van. Bewaken 

van deze visie en het volgen van nieuwe onderwijsontwikkelingen, zoals Passend 

Onderwijs, is een must. Iedere leerling moet een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doorlopen; ons onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling 

van de leerlingen. Er wordt veel waarde gehecht aan het scheppen van een optimaal 

leef-, en werkklimaat. Dit uit zich in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, 

waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren, vooral samen. De ouders van 

onze leerlingen worden steeds weer uitgenodigd om een actieve en een betrokken rol 

te vervullen in onze school als gemeenschap.       

Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar 

evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je 

gevoelens kunnen en durven uiten en een taakgerichte, zelfstandige werkhouding 

ontwikkelen. Al die aspecten zijn nauw met elkaar verweven. Kinderen willen zich van 

nature graag ontwikkelen. Zij kunnen hierbij niet zonder ruimte waarin ze actief en 

verkennend bezig zijn en eigen initiatief kunnen ontplooien (Relatie/Autonomie/ 

Competentie).  

Samengevat kun je de missie als volgt typeren:  

Missie:  

• Open en sfeervolle school met eigentijds Montessori onderwijs; 

• Veilige en geordende omgeving die uitdaagt tot (samen) veel leren; 

• Vanuit visie Montessori: opvoeden tot zelfstandigheid; ononderbroken ontwikkeling; 

volgen van nieuwe onderwijsontwikkelingen. 

  

Help mij het zelf te doen Goed onderwijs op maat 

Individuele ontwikkeling 

Uitdagende leeromgeving Leren in vrijheid 
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Wij helpen de kinderen deze waarden te ontwikkelen door: 

• een voorbereide omgeving waarin materialen en methodes hen steunen in 

zelfwerkzaamheid; 

• mede zorg te dragen voor het ordenen en onderhouden van de omgeving; 

• een groep samenstelling waarin kinderen van verschillende leeftijden zitten (elkaar 

accepteren zoals je bent); 

• samenwerking te stimuleren (naast taakgericht samenwerken, ook helpen en 

geholpen worden); 

• vrije werkperiodes, waarin eigen keuze mogelijk is; 

• het hanteren van heldere (groeps)regels (vrijheid in gebondenheid/vrijheid en 

(zelf)discipline); 

• leerkrachten die, mede door hun Montessori-opleiding, in staat zijn kinderen te 

ondersteunen en te stimuleren. 
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Prioriteiten 

Ook dit schooljaar willen we ons verder ontwikkelen als hedendaagse Montessorischool, 

waarin vanuit doelen op diverse manieren gewerkt wordt aan ons onderwijs. Naast de 

aandacht voor de basisvakken, zullen we aandacht besteden aan de brede 

ontwikkeling van de kinderen. 

 

Een belangrijk schoolontwikkelthema is dit jaar het zogenaamde kosmische onderwijs.  

Kosmisch onderwijs ontwikkelt bij de kinderen een gevoel voor de samenhang tussen alle 

elementen van de wereld om hen heen. Ervaringen op het gebied van tijd, plaats en 

natuur brengen het kind op een steeds hoger niveau, waardoor meer begrip ontstaat 

voor het belang van de bijdrage van de mens aan de ontwikkeling van de aarde. 

Met het team ontwikkelen we lessen waarin we thematisch 

werken van de onderbouw tot en met de bovenbouw met, 

daarbij de ondersteuning van DaVinci. De DaVinci Academie 

ontwikkelt lesmethoden, leermiddelen en trainingen voor 

kosmisch onderwijs. Er wordt thematisch gewerkt, in een 

doorlopende en geïntegreerde leerlijn van 30 thema’s voor 

groep 1 t/m 8. Daarin komen binnen deze zaakvakken en 

wereldoriëntatie ook de 21ste eeuwse vaardigheden -met 

daarbinnen programmeren- aan bod en 

burgerschapsvorming, wetenschap & technologie en 

onderzoekend & ontwerpend leren.                                              

Tijdens het ontwerpen van kosmische thema’s, willen we het leerstofaanbod vergroten 

door ook ‘kunst en cultuur’ een plek te geven binnen ieder thema. Kunstkr8 ondersteunt 

hierbij en is een samenwerking van Pro8 (Stichting Primair Onderwijs Achterhoek) en de 

Gruitpoort. Investeerde ons bestuur PRO8 in eerste instantie uit eigen middelen, inmiddels 

is er vanuit de impulsregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) een aanvullende 

subsidie toegekend. Met dit project zorgen we ervoor dat kunst en cultuureducatie een 

blijvende plek zal krijgen binnen de school. 

Daarnaast zijn we in de onderbouw gestart met het traject ‘Planmatig werken aan 

doelen’. We vinden het belangrijk om ons dagelijkse aanbod bewust te plannen. Dit 

wordt ook wel het werken met een beredeneerd aanbod genoemd. Het gaat hierbij om 

een thematisch aanbod van betekenisvolle, samenhangende activiteiten, op basis van 

vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het 

ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van onze kinderen. Dit 

aanbod is van belang voor de doorgaande lijn in de school. Door de gestelde doelen, 

gaan we nog beter nadenken over het rijker maken van de speel/werkomgeving van 

onze kleuters. Hiermee kunnen we aansluiten bij de behoefte om te spelen van de 

kleuters en bij de gestelde doelen.  

 

Identiteit 

Onze school laat zich inspireren door het werk van Maria Montessori. Centraal in haar 

ideeën staat de visie dat kinderen zich tot vrije mensen moeten kunnen ontwikkelen 

doordat zij leren zelfstandigheid te verwerven in een leeromgeving die hen daartoe 

stimuleert en uitnodigt. Een aantal uitgangspunten van het mens- en kindbeeld van 

Montessori vormt nog steeds de basis van het huidige Montessori onderwijs, zoals het 
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respect voor de eigenheid van ieder individu en het vertrouwen dat het kind zich kan 

ontwikkelen tot een verantwoordelijke en zelfstandige jongvolwassene. Onze school past 

de Montessoriaanse identiteit op een pragmatische wijze toe. De samenleving en 

context van het onderwijs veranderen voortdurend en wij zien het als noodzakelijk om 

het onderwijs continu daaraan mee te laten bewegen. 
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2 Het onderwijs 

2.1 Groepen en leraren 

Groepen op school 

In het montessorionderwijs kennen ze geen enkele jaarklassen. De groepsindeling is 

gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van het kind. Zo kennen ze: onderbouwgroepen 

(groep 1-2, kinderen van ongeveer 4 tot 6 jaar, middenbouwgroepen (groep 3-4-5, 

kinderen van ca. 6 tot 9 jaar) en bovenbouwgroepen (groep 6-7-8, kinderen van ca. 9 

tot 12 jaar.  

Echter op De Pas hebben we gekozen om te werken met een onderbouw en een  

bovenbouw. Het aanbod dat aansluit bij de ontwikkelingsfasen van kinderen van ca. 6 

tot 9 jaar is zowel bij de onderbouw als in de bovenbouw terug te zien in de voorbereide 

omgeving en in  de lessen die op maat worden aangeboden.   

Wij kennen op De Pas de onderbouwgroepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 3/4a en 3/4b en de 

bovenbouwgroepen 5/6a, 5/6b, 7/8a en 7/8b.  

Verlof personeel 

Het komt voor dat een groepsleerkracht (ziekte)verlof moet opnemen. We bekijken of er 

mogelijkheden zijn of een duopartner de groep kan overnemen of we maken gebruik 

van een invalleerkracht van de vervangingspool PON (personeelscluster Oost-

Nederland) Helaas zijn er weinig leerkrachten beschikbaar met een montessoridiploma; 

We proberen dit op te lossen door de leerkracht uit de groep ernaast te koppelen aan 

de invaller, waardoor de invaller kan overleggen met een ervaren montessorileerkracht. 

Toch kunnen we voor een korte invalperiode niet alle onduidelijkheden wegnemen. Wij 

vragen uw begrip hiervoor.  

Indien het niet lukt om vervanging te organiseren, dan treedt het vervangingsbeleid in 

werking. Dit beleid is met instemming van de MR opgesteld en staat op onze website. 

Vakleerkrachten 

Op onze school wordt gewerkt met vakleerkrachten voor muziek en 

bewegingsonderwijs.  

In groep 4 wordt 1x per week het muziekonderwijs verzorgd door een muziekdocent van 

de Muziekschool Oost-Gelderland.  

Alle groepen gaan twee keer per week naar de gymzaal, waarbij ze één keer per week 

bewegingsonderwijs krijgen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs van Sportservice 

Doetinchem. 
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2.2 Invulling 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. 

Vak Leerjaar 1 Leerjaar 2     

Werken met  

Montessorimateriaal  
 

12 u 30 min 

 

12 u 30 min 

    

Voorlezen 
 

1 uur  

 

1 uur  

    

Bewegingsonderwijs 

en buitenspel 
 

5 u 45 min 

 

5 u 45 min 

    

Fonemisch 

bewustzijn 
 

1 u 30 min 

 

1 u 30 min 

    

Kosmisch onderwijs 
 

1 u 30 min 

 

1 u 30 min 

    

Gecijferd bewustzijn 
 

1 uur  

 

1 uur  

    

Kunstzinnige 

oriëntatie  
 

1 u 15 min 

 

1 u 15 min 

    

Muziek 
 

30 min 

 

30 min 

    

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

Lezen 
 

6 u 45 min 

 

4 u 30 min 

 

4 u 30 min 

 

4 u 30 min 

 

3 u 30 min 

 

3 u 30 min 

Taal 
 

3 u 45 min 

 

6 u 15 min 

 

6 u 15 min 

 

6 u 15 min 

 

6 u 30 min 

 

6 u 30 min 

Rekenen/wiskunde 
 

5 uur  

 

5 uur  

 

4 uur  

 

4 uur  

 

4 uur  

 

4 uur  

Kunstzinnige en 

creatieve vorming 
 

4 uur  

 

3 uur  

 

3 uur  

 

3 uur  

 

3 uur  

 

3 uur  

Bewegingsonderwijs 
 

1 u 30 min 

 

1 u 30 min 

 

1 u 30 min 

 

1 u 30 min 

 

1 u 30 min 

 

1 u 30 min 

Engelse taal 
     

45 min 

 

45 min 

Kosmisch onderwijs 
 

2 u 15 min 

 

3 uur  

 

4 uur  

 

4 uur  

 

4 uur  

 

4 uur  
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2.3 Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

• Bibliotheek: Tijdens de werktijd kunnen de kinderen ’s morgens terecht tot 9.15 uur 

in onze bibliotheek om daar met behulp van ouders een boekje uit te zoeken 

passend bij zijn / haar niveau. 

• Gymlokaal: Naast onze school hebben we de beschikking over een gymlokaal 

waar we met alle groepen 2x per week terecht kunnen voor de gymlessen. 

• Logopedie en fysiotherapie: In overleg met ouders kunnen genoemde 

specialisten behandelingen aanbieden aan kinderen die hiervoor tijdens 

observaties zijn gesignaleerd. 

 

2.4 Voor- en vroegschoolse educatie 

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma’s extra 

aandacht voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. 

Vóórschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de 

kinderopvang. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de 

basisschool. Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel 

voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk. 

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor- en vroegschoolse educatie 

samen met een de peuterspeelzaal in het gebouw van de school. 

Met peuteropvanglocatie 'Wiplala' werken we samen en vindt er uitwisseling plaats. 

Door de regiofunctie van onze school hebben we met veel verschillende voorschoolse 

instellingen te maken. We zorgen voor elk kind dat een VVE-plek heeft gehad bij een 

voorschoolse instelling voor een warme overdracht.  

Om de kinderen in de onderbouw goed te kunnen begeleiden, volgen we hun 

ontwikkeling aan de hand van leerlijnen. Deze leerlijnen geven een goed beeld van de 

ontwikkeling van een kind. Het observeren van kinderen heeft binnen onze Montessori-

visie een centrale plaats. Door te kinderen goed te observeren kunnen we adequaat 

reageren als blijkt dat de ontwikkeling stagneert of juist veel sneller gaat. 

Maria Montessori heeft de ontwikkeling van het jonge kind beschreven als de periode 

van 'de werker'. Ze zijn gevoelig voor zintuiglijke ervaringen, waarnemingen in de 

omgeving, het leren van woorden en oefeningen uit het dagelijkse leven. Het kind wil nu 

zelf handelen en heeft aandacht voor het precieze verloop van handelingen. Dit is een 

periode waarin kinderen heel bewust indrukken opdoen. Het is de 'gevoelige periode' 

voor het opdoen van zintuiglijke ervaringen, voor waarnemingen in de omgeving, voor 

het leren van woorden en voor omgang met situaties uit het dagelijks leven. Het kind wil 

dan vooral veel zelf doen en heeft gerichte aandacht voor het nauwkeurige verloop 

van allerlei handelingen.  

Onze voorbereide omgeving in de kleutergroepen stellen we zo samen dat het jonge 

kind zich daarin zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.  
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3 Ondersteuning voor leerlingen 

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel 

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) 

ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke stappen wij gaan 

zetten om de ondersteuning op onze school te verbeteren. Daarmee worden ook de 

mogelijkheden van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het 

personeel van onze school. Na advies van de MR is het profiel door ons schoolbestuur 

vastgesteld. Op onze website vindt u een link naar ons schoolondersteuningsprofiel.  

Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 

 

3.2 Veiligheid 

Anti-pestprogramma 

Bij ons op school is het ons uitgangspunt om het pesten te voorkomen door het 

scheppen van een goed pedagogisch klimaat en daar gaat dan ook in eerste instantie 

de aandacht naar uit.  

De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig 

klimaat in een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. Jaarlijks wordt na de 

zomervakantie in de klas door de leerkrachten met de kinderen gesproken over hoe wij 

met elkaar, met de materialen en de school om moeten gaan. Dit noemen we 'De 

Gouden weken'. We komen in die weken tot een aantal afspraken die samen met de 

groep bedacht zijn. 

Gedurende het schooljaar reflecteren we met zeer grote regelmaat aan de afspraken. 

We spreken onze waardering uit over de dingen die goed lopen, vragen extra 

aandacht voor een afspraak die eens minder goed lukt;  steken energie in het 

onderhoud van het leren omgaan met elkaar en de omgeving.  

Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, dan is er een pestprotocol aanwezig, dat 

leerkrachten helpt om gestructureerd dit bespreekbaar te maken. De gedragsspecialist 

binnen de school is dan vaak al betrokken. 

Specialist Aantal dagdelen 

Dyslexiespecialist 1 

Gedragsspecialist 6 

Intern begeleider 6 

Onderwijsassistent 7 

Rekenspecialist 6 

Specialist hoogbegaafdheid 2 

Fysiotherapeut 1 

Leraarondersteuner 5 
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Sociale en fysieke veiligheid 

Onze school maakt gebruik van de Enquêtetool van Vensters om de sociale 

veiligheidsbeleving van kinderen te monitoren. De gegevens die uit die enquête komen 

bespreken we binnen het team. Indien nodig stellen we verbeterpunten en een 

actieplan op. 

Daarnaast hebben we de mogelijkheid binnen de school om 'kindgesprekken' te voeren 

en om een interne gedragsspecialist in te zetten. Ook kunnen we gebruik maken van 

een externe gedragsspecialist. Zij is inzetbaar vanuit Pro8, de stichting waartoe onze 

school behoort. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

De anti-pestcoördinator op onze school is Mevr. L. Wenting. U kunt de anti-

pestcoördinator bereiken via l.wenting@pro8.nu. 

De vertrouwenspersoon op onze school is mevr. J. Lanke. U kunt de vertrouwenspersoon 

bereiken via J.Lanke@pro8.nu. 
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4 Ouders en school 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

Onze school is meer dan alleen een opvoed- en leerplek. Het is een gemeenschap waar 

ook sociale vaardigheden en interactie gestimuleerd worden. Dat begint vaak al op het 

schoolplein, voor zowel de leerlingen als de ouders en loopt door tot in activiteiten zoals: 

schoolreisje, het vieren van feestdagen en sportieve aangelegenheden. Juist deze 

gebeurtenissen worden herinneringen die je de rest van je leven met je meedraagt en 

verdienen daarom grote aandacht. Veel van deze activiteiten worden georganiseerd 

met de inzet van enthousiaste ouders en net zulke enthousiaste teamleden, die zich 

vaak in hun schaarse vrije tijd met veel plezier inzetten voor deze activiteiten.    

Communicatie met ouders 

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

Maandelijks geven wij een digitale nieuwsbrief uit, waarin u de actuele zaken kunt lezen. 

De nieuwsbrief verzenden wij middels de Parro-app, gekoppeld aan ons 

administratiesysteem van Parnassys. Parro draagt bij aan ouderbetrokkenheid en een 

betere communicatie tussen ouder en leerkracht in een veilige omgeving.  

Enkele keren in de schoolloopbaan van uw kind organiseren we ‘materiaalavonden’. 

Tijdens deze avonden krijgt u uitleg over materialen waar de kinderen mee werken en 

de verdere gang van zaken in de groep. Meerdere keren per jaar houden we een 

spreekavond. (kennismakingsgesprekken, informatie en kennismakingsavond (IKA), 

algemene gespreksavonden, facultatieve gesprekavonden).  

Twee keer per jaar schrijven wij een verslag over de vorderingen en ontwikkelingen van 

uw kind. Als u een van de leerkrachten op een ander moment wilt spreken, kunt u voor- 

en na schooltijd een gesprek aanvragen. Deze gesprekken vinden na 15.00 uur plaats. 

 

Klachtenregeling 

Het is mogelijk dat er tussen u en ons op enig moment verschillen van mening ontstaan. 

Wij hopen dat u daarover met ons in contact treedt, zodat wij hier in een gesprek 

aandacht aan kunnen schenken. Indien u een klacht heeft, kunt u terecht bij degene 

die de klacht aangaat. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u 

zich wenden tot de voorzitter van de MR. Hij geeft u als contactpersoon informatie over 

de klachtenprocedure. Hij verwijst u tevens, indien van toepassing naar de 

vertrouwenspersoon van de school voor verder overleg. De vertrouwenspersoon is Annet 

Engelsman-Köster (leerkracht onderbouw). Wij hanteren de klachtenregeling zoals hij op 

de website van onze stichting PRO8 te vinden is. Het adres: www.pro8.nu U vindt de 

klachtenregeling als u de zoekterm klachtenregeling invoert. 

 

Ouderinspraak 

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

• Oudervereniging 

• Medezeggenschapsraad (MR) 

• Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)  
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Oudervereniging 

De oudervereniging houdt zich bezig met activiteiten, die buiten het standaard 

lesprogramma vallen. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de jaarlijkse 

ouderbijdrage, waarmee ook andere zaken bekostigd worden die in het belang van het 

kind zijn en waar anders geen budget voor is. De overheid houdt immers geen rekening 

met de extra behoeften die essentieel zijn voor het Montessorionderwijs, waarbij u moet 

denken aan de aanschaf van specifieke leermiddelen en materialen. De organisatie en 

planning van de oudervereniging en de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage worden 

ieder jaar besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering. Alle ouders zijn welkom 

om deze vergadering bij te wonen en hun inbreng hierbij te hebben. De 

oudervereniging is letterlijk een vereniging van ouders en iedere ouder/verzorger is 

automatisch lid. Daarnaast is iedere ouder welkom om actief deel te nemen aan de 

activiteiten van de oudervereniging, zowel als lid van het algemeen bestuur, als wel om 

bij te dragen in de uitvoering van de activiteiten. Vooral bij de uitvoering van de 

activiteiten geldt dat deze zonder uw hulp niet gerealiseerd kunnen worden. Het 

algemeen bestuur van de oudervereniging bestaat uit ongeveer twintig enthousiaste 

ouders uit de onder-, midden-, en bovenbouw, die allemaal bij één of meerdere 

activiteiten betrokken zijn. Ook is er altijd iemand van het team aanwezig bij de 

vergaderingen. Vanuit de oudervereniging is er altijd minimaal één ouder die samen 

met een teamlid een activiteit coördineert. Het dagelijks bestuur van de 

oudervereniging bestaat uit een drietal ouders: Ellen Klaassen-Ten Have (voorzitter), 

Lonneke Verberk (penningmeester), Arina Greven(secretaris). Vier tot vijf keer per jaar 

vergadert het algemeen bestuur en het staat waar nodig nauw in contact met de 

leerkrachten. Vergaderen is belangrijk voor het onderlinge contact en de 

communicatie, maar verder is vooral de actieve inzet van de (bestuurs)leden belangrijk 

bij het organiseren van de activiteiten. Heeft u vragen of wilt u een bijdrage leveren, 

neem dan contact met ons op. Via de website kunt u ons contactformulier invullen. 

Medezeggenschapsraad 

De MR-vergadering is deels openbaar. Mocht u bij de vergadering aanwezig willen zijn, 

dan kunt u dit doorgeven aan de voorzitter van de MR. De leden van de 

medezeggenschapsraad zijn:  

Oudergeleding: 

1. Wout Koster (voorzitter) 

2. John von der Linden 

3. Jarno Talens  

Teamgeleding:    

1. Richelle Bosgoed (ook lid van de GMR) 

2. Francisca Klanderman 

3. Jacqueline Lanke 

Als u vragen heeft over de MR of u wilt iets bespreken dan kunt u contact opnemen met 

een lid van de MR of een mail sturen naar www.montessorischooldepas.nl. (klikken op e-

mail en dan MR als contact kiezen).  
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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. 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 63,00 

Daarvan bekostigen we o.a.: 

• Avondvierdaagse 

• Carnaval 

• Paasviering 

• Kerst 

• Schoolreis 

• Sinterklaas 

Er zijn geen overige schoolkosten. 

 

4.3 Schoolverzekering 

Er is sprake van een schoolverzekering. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van onze stichting http://pro8.nu onder 

ouders en verzekeringen. 
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4.4 Ziek melden en verlof aanvragen 

Over schoolverzuim 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de 

leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en 

er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid 

(www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd 

verzuim: 

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim 

• bij ziekte moet de directeur dit op tijd horen; 

• bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de 

directeur van tevoren informeren; 

• voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de directeur vooraf 

toestemming geven. 

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u 

bij de schoolleiding toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties. 

 

Op deze manier meldt u uw kind ziek: 

Wanneer uw kind niet of niet op tijd op school kan zijn, door bijvoorbeeld ziekte of 

bezoek aan een arts, willen wij dat graag voor schooltijd per telefoon horen  

(0314-330085). U kunt ons bereiken tussen 8.00 uur en 8.15 uur. Zo worden we niet 

gestoord tijdens de lessen. U kunt zich voorstellen dat wij ons zorgen maken wanneer uw 

kind zonder bericht niet op school is. In dat geval proberen wij voor 10.30 uur contact 

met u op te nemen.  

Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen: 

Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties kunt u bij de directeur 

verkrijgen. U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief de relevante verklaringen in 

bij de directeur van de school. U dient u aanvraag ruim voor het gevraagde verlof te 

hebben ingeleverd, indien mogelijk 8 weken voor u het verlof wenst te genieten. De 

directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag voor een periode van maximaal 

10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige 

omstandigheden meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd 

naar de leerplichtambtenaar, die vervolgens na overleg met de directeur een besluit 

neemt over uw aanvraag. Tegen het besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij 

dezelfde leerplichtambtenaar. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van 

de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De 

directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar 

beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. 

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
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5 Ontwikkeling van leerlingen 

5.1 Tussentijdse toetsen 

We werken bij ons op school met moderne methodieken, waarbij we de ontwikkeling 

van kinderen goed kunnen volgen.  

De resultaten van onze kinderen monitoren we door middel van observaties, 

gesprekken, methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. Deze 

toetsen voeren we in, in een registratiesysteem. Aan de hand van deze tussentijdse 

resultaten maken we een analyse en stellen we een vervolgaanpak op. Hierbij bekijken 

we telkens welke onderdelen al goed gaan in de groep en verkort aangeboden kunnen 

worden en welke onderdelen nog extra aandacht en dus extra tijd nodig hebben. Op 

basis van die gegevens ontstaat er een planning voor de volgende periode, waarin er 

ruimte is voor de verschillen tussen kinderen. 

Daarnaast maken onze kinderen ook twee keer per jaar de landelijk genormeerde Cito 

toetsen. Ook deze toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd. 

Het hele proces van toetsafname, registratie, analyse en vervolgaanpak wordt 

nauwgezet gevolgd door onze IB-er.  

Na de twee landelijke toetsperiodes plannen we twee aaneengesloten studiedagen 

voor alle leerkrachten om de resultaten op groeps- en schoolniveau met elkaar te 

bespreken. We formuleren dan ook verbeter- en ontwikkelpunten op groeps- en op 

schoolniveau.  
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5.2 Eindtoets 

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 

voorgezet 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. 

 

5.3 Schooladviezen 
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5.4 Sociale ontwikkeling 

Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei 

situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de 

samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en 

zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en 

sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de 

ontwikkeling van burgerschap. 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 

 

 

Op onze school heerst een rustige, veilige werksfeer. De Pas heeft de gezelligheid en de 

gemoedelijkheid van een kleine school. Ouders kunnen gemakkelijk binnenlopen en 

contact hebben met de leerkrachten. Contact met u over uw kind stellen wij zeer op 

prijs. De leerkrachten op onze school voelen zich betrokken bij uw kind. Zij staan tussen 

de kinderen, op basis van wederzijds respect.  

Vanuit de montessori visie besteden wij aandacht aan de totale ontwikkeling van het 

kind, dus ook de karaktervorming. Montessori spreekt van normalisatie. Er wordt gewerkt 

aan tien belangrijke eigenschappen: respect, verantwoordelijkheid, oprechtheid, 

integriteit, redelijkheid, empathie, doorzettingsvermogen, initiatief nemen, optimisme en 

moed. Montessori benoemt het werken aan gedrag in wellevendheidslesjes. Door 

aandacht te besteden aan gedragsverwachtingen, laat je zien wat jij als leerkracht 

belangrijk vindt. Je hecht er waarde aan te vertellen en laten zien hoe je met elkaar 

omgaat en hoe je elkaar hier ook op kunt aanspreken. Normalisatie is een 

gedragsaspect dat gedurende de gehele dag, het hele jaar door voorgeleefd wordt. 

Voorleven laat kinderen zien, wat gewenst gedrag is. Dat betekent dat er dagelijks 

aandacht is om een goede leeromgeving in de school te creëren.  

Tevens werken we dagelijks aan de basiswaarden van een democratische rechtstaat. 

Dit doen we door in de eigen groep te benoemen dat eenieder zorg draagt voor de 

ander. De leerkracht stimuleert samenwerking en activiteiten die buiten de groep liggen.    

Respect Normalisatie 

Verantwoordelijkheid 
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Werkwijze Sociale opbrengsten 

Tijdens de eerste 6 weken van het schooljaar wordt er extra aandacht besteed aan onze 

kernwaarden en een goede sfeer in de groep. Deze eerste weken van het schooljaar 

zijn ontzettend belangrijk voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de 

klas. Het begin van het schooljaar is goud waard en daarom noemen wij deze periode 

de Gouden Weken. 

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier bij ons komen. 

Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. Maar, net zo belangrijk, 

duidelijke regels zorgen ervoor dat kinderen zelfstandig kunnen werken en/of spelen. 

Deze regels en afspraken worden in de groep met de kinderen gemaakt. Uitgangspunt 

hierbij is wederzijds respect en iedereen in zijn waarde laten. Deze regels zijn gebaseerd 

op drie basisregels:  

- regels voor het omgaan met elkaar;  

- regels voor het omgaan met materialen;  

- regels voor het bewegen binnen en buiten de school.  

5.5 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. 

De kwaliteitszorg op onze school staat regelmatig op onze agenda. 

We bespreken met elkaar op welke wijze we lesgeven, hoe we extra handen in onze 

groepen inzetten en we gaan bij elkaar op bezoek in de groepen. Gebruiken we de 

gemaakte afspraken? Zien we mooie voorbeelden bij elkaar die op schoolniveau 

ingezet kunnen worden? Profiteren al onze leerlingen goed van ons aanbod? Vragen 

die we beantwoord hebben, maar die toch regelmatig onderwerp zijn van gesprek. Het 

handelen van de leerkrachten staat hier centraal. 

 

Wij maken naast observaties gebruik van methode gebonden toetsen. Na een 

onderdeel meten we of de doelen van dat onderdeel gehaald zijn en kunnen onze 

aanpak hierop afstemmen. Twee keer per jaar maken we gebruik van methode 

onafhankelijke toetsen. Dan kijken we natuurlijk naar de resultaten van onze leerlingen, 

maar ook kunnen we vergelijken met andere scholen. Waardevolle informatie krijgen we 

op deze manier, waar we vervolgstappen mee kunnen zetten. 

We toetsen niet alleen de cognitieve kant, maar ook brengen we het welbevinden en 

de motorische ontwikkeling in kaart. 

Om de professionalisering van de collega 's te waarborgen, worden jaarlijks afspraken 

gemaakt om te scholen. Deze scholing vindt op teamniveau plaats, maar natuurlijk ook 

op individueel niveau. De totale professionalisering is planmatig vervat in een 

scholingsplan dat in juni gedeeld wordt met MR en ouders.  
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6 Schooltijden en opvang 

6.1 Schooltijden 

Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model met schooltijden van 08:30-14:15 uur.  

Om 08:15 uur gaan de schooldeuren open en heten we iedereen welkom met een 

hand bij de deur.   

Bewegingsonderwijs 

Vak Groep(en) Dag(en) v/d week 

Gymnastiek Groep 1-2a Maandag en vrijdag 

Gymnastiek  Groep 1-2b Maandag en vrijdag 

Gymnastiek Groep 1-2c Maandag en vrijdag 

Gymnastiek  Groep 3-4a Dinsdag en vrijdag 

Gymnastiek  Groep 3-4b Dinsdag en vrijdag 

Gymnastiek  Groep 5-6a Dinsdag en vrijdag 

Gymnastiek  Groep 5-6b Dinsdag en vrijdag 

Gymnastiek  Groep 7-8a Dinsdag en donderdag 

Gymnastiek  Groep 7-8b Dinsdag en donderdag 

Alle groepen maken gebruik van de gymzaal, die aan het schoolgebouw vast zit.  

Alle groepen krijgen 1 gymles van een vakleerkracht en 1 les door de groepsleerkracht 

zelf.  

6.2 Opvang 

Voorschoolse en naschoolse opvang 

Opvang voor- en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Kinderopvang 

Human kind, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties.  

 

http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
http://www.kinderopvanghumanitas.nl/
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6.3 Vakantierooster 

Vakanties 2019-2020 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 21 oktober 2019 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 23 december 2019 06 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 28 februari 2020 

Pasen 10 april 2020 13 april 2020 

Meivakantie 27 april 2020 05 mei 2020 

Hemelvaartvakantie 21 mei 2020 01 juni 2020 

Zomervakantie 20 juli 2020 28 augustus 2020 

Studiedagen:  

• 30 september 2019 

• 1 oktober 2019 (voor groep 1-4)  

• 6 december 2019 (voor groep1-4) 

• 6 februari 2020 

• 7 februari 2020 

• 16 maart 2020 (voor groep 1-4)  

• 17 maart 2020 

• 20 mei 2020 (voor groep 1-4)  

• 25 juni 2020 

• 26 juni 2020 
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Tot slot 

Als directeur van Montessorischool De Pas hoop ik u in de toekomst te mogen 

verwelkomen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. De 

beschrijving van ons onderwijs geeft een indruk, maar het daadwerkelijk ervaren 

van de werkwijze en de sfeer zal u een nog beter beeld geven. De leerkrachten 

willen u graag laten zien hoe zij met de kinderen werken. Kinderen vinden het 

ook leuk als u ze vragen stelt en even met ze mee kijkt.  

 We zien uit naar uw komst. U kunt telefonisch een afspraak maken.   

Met vriendelijke groet, 

Stofke Striekwold 

Directeur Montessorischool de Pas 
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