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Voorwoord 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
U leest de schoolgids 2021-2022 van Montessorischool Wassenaar. Een belangrijk document omdat 
het inzicht geeft in het Montessorionderwijs op onze school.  
De schoolgids is geschreven voor de ouders en verzorgers die al gekozen hebben voor onze school en 
ook voor de ouders die zich nog aan het oriënteren zijn. Het kiezen van een goede school is immers 
een heel belangrijke stap in de opvoeding van uw kind. Deze schoolgids helpt u thuis de weg te 
vinden op onze Montessorischool.  
Heeft u na het lezen nog vragen, stel ze gerust.  
Namens het team van Montessorischool Wassenaar wens ik u een fijn en leerzaam schooljaar toe.  
Met hartelijke groet,  
Annouschka Hoevers, directeur  

directie@montessorischoolwassenaar.nl  
 
 

  



Missie, visie en kernwaarden 
 
Missie: 
Montessorischool Wassenaar biedt uitdagend en stimulerend montessorionderwijs voor ieder kind. 
Hierdoor krijgt ieder kind de kans om zijn talent te ontdekken en ontwikkelen. Leidend binnen onze 
school is om op een open, betrokken en verbonden wijze met elkaar om te gaan. In een veilige en 
kleinschalige sfeer werken we met elkaar aan maximaal onderwijsrendement. We kijken echter 
verder dan alleen naar het onderwijscurriculum. De hele ontwikkeling van het kind staat bij ons 
centraal. Ons doel is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zelfstandig, evenwichtig en 
breed ontwikkelde kinderen die zowel sociaal-emotioneel als cognitief voorbereid zijn voor de 
periode na de basisschool. 
 
Visie: 
Om tot zelfstandige, evenwichtige en breed ontwikkelde pubers te komen hebben we een visie op 
ons onderwijs: 

• De MSW biedt een doorlopende leerlijn vanaf de peuters tot en met groep 8.  

• We gaan er vanuit dat ieder kind een of meer talenten heeft en helpen het dit talent te 
ontdekken en ontwikkelen. Wij bieden in ons onderwijs verschillende extra activiteiten aan 
waarbij kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen. 

• We gaan uit van de zelfstandigheid van het kind. “Help mij het zelf te doen” is één van de 
basisgedachte van het montessorionderwijs. Kinderen werken in een eigen tempo aan zelf 
gekozen werk. Maar dit doen we wel vanuit de gedachte “vrijheid in gebondenheid”. De 
kaders zijn bepaald en binnen het kader kan je je vrij bewegen, zowel in tijd als in werkkeuze. 
De vrijheid van het kind houdt op daar waar de vrijheid van een ander in het geding komt 
dan wel de eigen ontwikkeling stagneert. 

• In het onderwijs staat naast cognitieve ontwikkeling ook de expressieve, de sociale en de 
emotionele ontwikkeling centraal. We zorgen voor een evenwicht tussen deze vier aspecten. 

 
 
Kernwaarden 
Het Montessori onderwijs kenmerkt zich door een evenwicht tussen vrijheid en een systeem van 
vaste regels, dit wordt “vrijheid in gebondenheid” genoemd. Kinderen krijgen zo veel mogelijk de 
kans om te leren dingen zelf te doen. Dit doen zij in hun eigen tempo. 
 

Vrijheid in 
gebondenheid 

 Eigen 
verantwoordelijkhe
id voor leren 

 
 

Begeleid naar 
zelfstandigheid 

 Ontwikkeling tot 
sociaal 
verantwoordelijke 
mensen 

 
Op de MSW geven wij onderwijs vanuit acht beloften die wij aan de kinderen doen. Na acht jaar 
willen we dat ze kunnen zeggen: 

• Ik doe er toe 
Ieder kind mag er zijn, we gaan met respect met elkaar om en we creëren vanuit begrip 
tolerantie voor elkaar  

• Ik weet waar ik goed in ben 
Ieder kind mag excelleren. We doen mee aan de wereld wijde rekenwedstrijd ‘Kangoeroe’ 
waarin de sterke rekenaars laten zien wat ze kunnen. We doen mee aan de 
voorleeswedstrijd en de verhalen schrijf wedstrijd. Ook het schoolzwemtoernooi, de First 
Lego League en het schaaktoernooi zijn tradities geworden waar we aan meedoen. En binnen 
school hebben we twee maal per jaar de muziekavond waar kinderen hun muzikale talent 



kunnen laten zien, één maal per jaar ‘Montessori got talent’ en de afsluitingen van de 
projecten. 

• Ik zoek oplossingen 
Binnen ons onderwijs stimuleren we kinderen om oplossingsgericht te handelen. 

• Ik blijf nieuwsgierig 
De nieuwsgierigheid blijft geprikkeld vanuit het ontdekkend leren en de vrijheid in werkkeus. 

• Ik neem verantwoordelijkheid 
Bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Kinderen krijgen verantwoordelijkheid voor hun 
eigen gedrag in de breedste zin van het woord. Het gaat over werkgedrag, sociaal gedrag en 
fysiek gedrag. 

• Ik bewijs dat ik het kan 
Wanneer er een doel is gesteld (door het kind of de leidster) bewijst het kind dat hij/zij het 
kan. 

• Ik kan kiezen 
Kiezen moet je leren, dat gebeurd in kleine stapjes, de keuze tussen twee, naar de keuze uit 
meer en uiteindelijk de keuze uit alles 

• Ik weet wat ik wil 
 

 
 
 
 
 
  



De organisatie 
 
De MSW is een kleine school met tussen de 140-150 leerlingen verdeeld over 6 groepen: twee 
onderbouwgroepen  (1/2), twee middenbouwgroepen (3/4/5) en twee bovenbouwgroepen (6/7/8) . 
Daarnaast is er een peutergroep die plek biedt aan 16 kinderen tussen 2 en 4 jaar.   
In de midden en bovenbouw streven wij naar 27 leerlingen per klas. Bij 29 leerlingen zit de klas vol. 
Wij kiezen bewust voor kleinere klassen. In de onderbouw beginnen we het schooljaar over het 
algemeen met kleine klassen (tussen 15 en 20 leerlingen). In de loop van het jaar komen daar 
kinderen bij die 4 jaar worden.  
 
De MSW is georganiseerd in een vereniging. De school is zelfstandig en wordt aangestuurd door een 
bestuur dat wordt gekozen vanuit de oudergeleding. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol. De 
directeur heeft de dagelijkse leiding en legt verantwoording af aan het bestuur. In de 
medezeggenschapsraad zitten twee docenten en twee ouders. Middels de algemene 
ledenvergadering van de school kunnen ouders meepraten over het beleid van de school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Personeel 
Wij vinden het zeer belangrijk dat wij goede bevoegde docenten voor de groep hebben staan. Als 
erkende montessorischool, hebben al onze docenten ook een montessoribevoegdheid of studeren 
hiervoor.   
We hechten veel waarde aan bij- en nascholing. Dit doen we zowel tijdens studiedagen als 
leertrajecten/workshops waar individuele docenten aan deelnemen.  
Jaarlijks wordt met alle personeelsleden een functioneringsgesprek gevoerd en bekeken wat de 
ontwikkelpunten zijn en hoe daaraan tegemoet kan worden gekomen.  
 
Kwaliteitszorg 
Werken aan kwaliteit van het onderwijs kent op onze school een lange traditie. We werken volgens 
het proces van ‘plan’, ‘do’, ‘check’ en ‘act’. Jaarlijks hebben we een dag waarin we de voornemens uit 
het vorige jaar evalueren en tevens thema’s voor het komende jaar benoemen.  
Het betreft thema’s op het niveau van het management, van het team en van de groep. De te 
bereiken doelen leggen we vast in een jaarplanning en worden met bestuur, directie en MR 
besproken bij de start van het jaar  en de resultaten worden vastgelegd in het jaarplan van de school. 
In een aparte Kwaliteitsmap hebben we alle instrumenten, procedures en protocollen opgenomen. 
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TEAM      MR 
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Gedurende het jaar hebben we studiedagen op de gekozen thema’s en nemen we deel aan 
nascholingsactiviteiten en/of werkgroepen (bijvoorbeeld van de SAD Wassenaar). Op basis van 
verschillende meetinstrumenten (bijv. Cito, zien, kwaliteitskaarten, (ouder)vragenlijsten) evalueren 
we gedurende het jaar of we op de goede weg zijn. We blijven voortdurend met elkaar in gesprek en 
kijken wat we kunnen borgen, wat er moet worden bijgesteld en welke nieuwe thema’s we moeten 
oppakken.  
 
Resultaten van het onderwijs 
In tegenstelling tot reguliere scholen, krijgen leerlingen op een montessorischool geen cijfers voor 
hun werk. De montessorimaterialen geven direct feedback of een kind op de goede weg bezig is. 
Onze docenten zijn bovendien geschoold om goed te observeren of kinderen op niveau werken. De 
vorderingen van de leerlingen houden we bij in een leerlingvolgsysteem. Twee maal per jaar (januari 
en juni) worden de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem afgenomen. . Kinderen in groep 2 t/m 7 
worden getoetst op de vorderingen in technisch en begrijpend lezen, spellen en rekenen. Op basis 
van deze toetsen kunnen we bijhouden of de leerling ten opzichte van de vorige toets vooruit is 
gegaan. Daarnaast kunnen we zo het niveau van onze leerlingen vergelijken met die van leerlingen 
op andere scholen in Nederland. 
Drie maal per jaar bespreken we de vorderingen  van leerlingen met hun ouders. In oktober gaat het 
om alleen een mondeling verslag. In februari en juni krijgen ouders een uitgebreid schriftelijk verslag 
van de vorderingen van hun kind. Dit wordt besproken in het 15-minutengesprek.  
Het is daarnaast mogelijk voor ouders om tussendoor een afspraak te maken met de leidster om te 
praten over hun kind.  
 
Aan het eind van groep 7 krijgen kinderen hun ‘pre-advies’, zodat er gericht gekeken kan worden 
naar scholen voor het voortgezet onderwijs. 
In groep 8 krijgen kinderen rond december een definitief schooladvies. Dit advies is gebaseerd op de 
cognitieve, sociale en emotionele voorderingen die het kind heeft laten zien in de acht jaar bij ons op 
school, de werkhouding en de huiswerkattitude. In april maken de kinderen van groep 8 de 
eindtoets-basisonderwijs. Deze toets is een tweede gegeven waarmee het advies alleen naar boven 
bijgesteld mag worden. 
 
In de afgelopen jaren waren de resultaten als volgt: 
 
Schooladviezen 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 

VWO 4 5 5 6 10 

HAVO-VWO 4 6 3 1 0 

HAVO 5 4 5 5 3 

VMBO-T-HAVO   3   

VMBO-T 1 3 1 2 2 

VMBO-G/K    1 1 

 
Uitstroom voortgezet onderwijs 
De achtstegroepers zijn de laatste jaren naar de volgende scholen gegaan: 
Rijnlands Lyceum Wassenaar 
Adelbert college Wassenaar 
Haags Montessori Lyceum 
Vrijeschool Den Haag 
Stedelijk gymnasium Leiden 
Da Vinci college Leiden 
 



Zorg 
Met de invoering van passend onderwijs in 2014 hebben scholen de verantwoordelijkheid gekregen 
om alle kinderen die worden aangemeld een zo passend mogelijke plek te bieden (zorgplicht). Dit kan 
een plek op de eigen school zijn, maar als het in het belang van de leerling is, kan dat ook op een 
andere school (eventueel speciaal(basis-) onderwijs) zijn. Om te zorgen dat iedere leerling een goede 
plek krijgt, werken scholen samen in een samenwerkingsverband. Onze school werkt samen in het 
samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Leiden (PPO). 
Iedere school moet basisondersteuning bieden. U moet hierbij denken aan het kerncurriculum  naast 
basisondersteuning bieden scholen waar mogelijk extra ondersteuning. Voor deze extra 
ondersteuning krijgt de school de gelden per leerling van het samenwerkingsverband. Het doel is dat 
kinderen zoveel mogelijk op een reguliere school kunnen blijven. Mocht de begeleiding van een kind 
zo omvangrijk zijn dat dit niet langer in een regulieren school is op te vangen dan kan worden 
overwogen om over te stappen naar een school voor speciaal (basis-) onderwijs. Het 
samenwerkingsverband bepaalt of een kind toelaatbaar is op een dergelijke school. 
 
Onderwijs 
Montessorischolen moeten net als andere scholen voldoen aan de kerndoelen die door het 
ministerie worden gesteld. Inhoudelijk werken we dus naar dezelfde kerndoelen toe als op andere 
scholen in Nederland. De manier waarop we dat doen is echter op een aantal fronten afwijkend. 
Montessorionderwijs is een zorgvuldig opgebouwde onderwijsmethode, waarbij een kind zich zo veel 
mogelijk in zijn eigen tempo, gebruik makend van eigen kunnen kan ontwikkelen, onder de leiding 
van een ervaren montessorileidster en met behulp van speciaal ontwikkelde 
montessorimaterialen. Elk kind is actief, nieuwsgierig en leergierig. Hij heeft een aangeboren drang 
zich te ontwikkelen. In zijn ontwikkeling kunnen verschillende fasen worden onderscheiden. In elke 
fase staat een kind open voor specifieke leergebieden. In het montessorionderwijs noemen we dit 
‘gevoelige perioden’. De leidster is getraind om te herkennen voor welke ontwikkeling het kind 
gevoelig is en het onderwijs hierop aan te passen. Door gericht onderwijs te geven op het moment 
dat het kind hier gevoelig voor is, kan het zich intensief ontwikkelen op dit terrein.   
 
Kenmerkend voor het Montessorionderwijs is dat er groepen zijn met kinderen van verschillende 
leeftijden. In een groep zitten leerlingen van drie leerjaren bij elkaar. In de onderbouw zitten de 4-6 
jarigen, in de middenbouw de 6-9 jarigen en in de bovenbouw de 9-12 jarigen. Onze school heeft Ook  
een peutergroep voor kinderen van 2,5-4 jaar, deze vormt een aparte groep binnen de school. In een 
heterogene groep is ieder kind een keer de jongste, de middelste en de oudste. Ze kunnen van elkaar 
leren en elkaar helpen.  
 
Voorschoolse periode (0 tot 3 jaar) 
In deze periode ontwikkelt het kind zich via zijn absorberende geest. Daarmee bedoelen we de 
speciale wijze waarop het kind informatie opneemt uit zijn omgeving: onbewuste indrukken dringen 
door in het innerlijke leven van het kind. En daardoor verandert het kind; het bouwt aan zijn 
persoonlijkheid. 
In deze fase moeten kinderen kunnen profiteren van hun omgeving. Want daaruit selecteren ze wat 
ze nodig hebben om te leren. De selectieve gerichtheid van kinderen weerspiegelt een ‘gevoelige 
periode’ waarin ze spontaan een bepaalde vaardigheid kunnen én willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld: 

• lopen 
• praten 
• waarnemen 

Opvoeders hebben de taak het kind veel indrukken en ervaringen aan te bieden. En kinderen moeten 
de vrijheid krijgen om hun nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. 
 
 
  

https://www.pporegioleiden.nl/


Peutergroep en onderbouw (3 tot 6 jaar) 
Dit is de periode waarin kinderen bewust indrukken opdoen. Het is de gevoelige periode voor: 

• zintuiglijke ervaringen 
• waarnemingen in de omgeving 
• het leren van woorden 
• het omgaan met situaties uit het dagelijks leven 

Kenmerkend is dat het kind zélf wil handelen. En dat het aandacht heeft voor het verloop van zijn 
handelingen. Het kind herhaalt met plezier dezelfde handelingen vanuit een innerlijke behoefte om 
te oefenen. 
 
 
Midden- en bovenbouw (6 tot 12 jaar) 
In deze periode veranderen de behoeften van kinderen. Ze willen zich aansluiten bij anderen en 
gezamenlijk activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor normen, waarden en regels is groot. 
Ze zijn in de gevoelige periode voor: 

• het opnemen van kennis 
• het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven 

In het montessorionderwijs is het belangrijk dat de kinderen tegelijk kennis verwerven en 
maatschappelijke/sociale ervaringen opdoen. 
 
Taal en rekenen/wiskunde 
Voor de kernvakken taal en rekenen/wiskunde gebruiken we montessorimaterialen met, bij het 
montessorionderwijs passende en voor het montessorionderwijs ontwikkelde, additionele 
materialen.  
 
Kosmisch onderwijs  
Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek onderwijzen we zowel afzonderlijk als in 
harmonie met elkaar. Dit heet in Kosmische educatie. Kosmische educatie gaat uit van de samenhang 
en de onderlinge afhankelijk . Dit betekent dat we onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken 
benaderen. We werken steeds een bepaalde periode aan het bepaald thema. Gedurende die periode 
hebben we in de klas ook een aandachtstafel ingericht met materialen die bij dit thema horen.   

 
Engelse les  
Wij geven in iedere groep (ook bij de peuters) Engelse les. Hiervoor gebruiken we de, voor het 
montessorionderwijs onderwijs ontwikkelde methode, ‘Exploring English’. Deze methode werkt op 
dezelfde manier als de methode ‘Taal doen!’, die we voor de Nederlandse taal gebruiken. 

 
Zintuiglijke ontwikkeling 
Van nature is het kind erop gericht om zichzelf en zijn omgeving te leren kennen. Het jonge kind 
neemt onbewust alles uit zijn omgeving in zich op. Montessori spreekt van de absorberende geest. 
Het kind ontwikkeld zich door middel van de sensomotoriek; met andere woorden het neemt 
informatie uit zijn  omgeving op door gelijktijdig waar te menen en te handelen. Indien kinderen 
daartoe in staat gesteld worden, gaan ze met of zonder speciaal materiaal voorwerpen sorteren op 
grootte, vorm en kleur, op gevoel, klank, temperatuur en gewicht. Ze rangschikken van donker naar 
licht, van groot naar klein of zoeken naar gelijke vormen, kleuren en klanken. Met behulp van het 
montessorimateriaal voor de zintuigelijke ontwikkeling, worden deze zintuigelijke ervaringen op een 
gestructureerde, ordelijke en wetenschappelijke manier geclassificeerd. De motorische en 
zintuigelijke ervaringen vormen de basis voor de ontwikkeling van de intelligentie; door het 
benoemen van deze ervaringen komt begripsvorming tot stand. 
 
  



Exprexssie 
 
Kunstklas  
Eens per week nemen onze leerlingen deel aan de kunstklas. Deze les wordt gegeven door een 
vakdocent.  De kinderen leren kunst maken; verschillende technieken en materialen worden 
aangeboden. Maar ook leren ze naar kunst kijken en hun eigen oordeel erover geven. 

 
Bewegingsonderwijs  
Onze leerlingen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs.  

• Zwemmen 
Al onze groepen, met uitzondering van de peutergroep, hebben eens per week 
bewegingsonderwijs in het water. Samen met het team van het Sterrenbad maken we 
afspraken wat de kinderen daar leren. We leiden de kinderen niet op voor een diploma, maar 
het spreekt voor zich dat het zwemonderwijs dat ze op school krijgen bijdraagt aan het 
watervrij zijn van de kinderen en aan het sneller halen van een zwemdiploma.  

• Gymles 
Daarnaast hebben alle leerlingen eens per week reguliere gymles. De peuters en kleuters 
krijgen de les in ons eigen speellokaal en van de eigen leidster. Vanaf groep 3 wordt de 
gymles gegeven door een valleerkracht. Omdat we zelf geen gymlokaal hebben, vinden de 
lessen plaats op de Bonifatiusschool. Deze school ligt op loopafstand van onze school.  

  
Muziekles  
Alle leerlingen (ook de peuters) hebben eens per week muziekles van een vakdocent. Tijdens de 
muziekles gaat het voor een groot deel over het samen muziek maken, maar ook het luisteren naar 
muziek, de structuur van muziek en de (invloeden van) verschillende muziekstijlen komen aan bod. 
 

Schoolorkest 
Bovenbouwleerlingen die een instrument bespelen kunnen deelnemen aan het schoolorkest, zij 
repeteren iedere week met de muziekleerkracht en hebben uitvoeringen met sinterklaas en kerst. 
Aan het einde van het schooljaar begeleiden ze de groep 8 musical. 
 
Schoolkoor 
Onze school ook een schoolkoor. Het koor is op initiatief van een aantal ouders opgezet en komt na 
schooltijd bijeen. Het staat open voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Het koor wordt begeleid door de 
muziekleerkracht. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling (vreedzame school) 
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en 
democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin 
kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar 
en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. 
De Vreedzame School is niet zomaar een lesmethode, maar werkt aan een ‘vreedzame’ cultuur in 
klas en school. Dat vraagt een doorlopende pedagogische lijn in de school. 
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met de Vreedzame 
School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat 
belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je 
ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing? Een conflict hoeft niet uit te monden in 
ruzie.  
 
  



Talentontwikkeling: 
Wij gaan er vanuit dat kinderen de mogelijkheid moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Ons 
onderwijs gaat verder dan het standaard curriculum. De materialen die Maria Montessori heeft 
ontwikkeld gaan tot ver in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Niet ieder kind komt aan al 
deze materialen toe, maar wanneer het talent op de cognitive kant zit zal een kind veelal met 
materiaal kunnen werken dat niet meer binnen de kerndoelen van het basis onderwijs valt. Ook uit 
zich dit  in diverse extra activiteiten zowel binnen als buiten schooltijd 
 
Nationale zwemkampioenschappen 
Wij zijn met recht trots op ons zwemonderwijs. Er is geen school in Nederland waar alle kinderen van 
groep 1 t/m 8 zwemles tijdens schooltijd krijgen. Ons zwemonderwijs werpt zijn vruchten af. Het 
ondersteunt jonge kinderen bij het watervrij maken en halen van hun zwemdiploma(‘s). Voor de 
kinderen die hun diploma’s al hebben bieden we de kans om deel te nemen aan het 
schoolzwemteam. Jaarlijks doen we mee aan het locale zwemkampioenschap en bij succes ook aan 
de regionale en/of nationale wedstrijden. Al 5 jaar op rij zijn we Nationaal kampioen 
schoolzwemmen! 
 
Schoolkrant 
De schoolkrant wordt voor een door leerlingen gemaakt. In de redactie zitten leerlingen uit zowel de 
middenbouw als bovenbouw. De redactie wordt begeleid door twee ouders. De schoolkrant komt 
minimaal 3 keer per jaar uit. De redactie leert ook echt editen, lay out opmaken en 
interviewtechnieken. De redactie is aanwezig bij feesten en evenementen van de school en doet hier 
verslag van. De schoolkrant is afwisselend door de foto’s, puzzels, tekeningetjes en verhalen. Met 
korte en langere rubrieken.  
 
Wetenschap en techniek 
MSW doet sinds een aantal jaar mee aan de Lego League wedstrijden en met succes. In 2016-17 
werden we zelfs eerste van Nederland en mochten we naar de Open Europese Kampioenschappen in 
Tenerife. De FIRST LEGO League (FLL®) is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt 
om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van 
verschillende opdrachten. De opdrachten worden elk jaar opgehangen aan een thema en 
gedefinieerd in de jaarlijks wisselende “Challenge”. De kinderen werken in teams van maximaal tien 
deelnemers om de opdrachten zo goed mogelijk te vervullen en laten het resultaat zien tijdens 
regionale en nationale finales.  
 
Eens per jaar organiseren we voor de groep 3 t/m 8 een Mad Science les. Vervolgens kunnen 
leerlingen zich inschrijven voor een reeks van 6 extra lessen. Deze worden na schooltijd gegeven. 
De naschoolse techniek cursus geeft kinderen een eerste kennismaking met wetenschap & techniek. 
 
Regelmatig hebben we schoolbrede bijeenkomsten. Of het nu gaat om een muziekavond, de komst 
van Sinterklaas of de afsluiting van de nationale rekendag, bij al deze bijeenkomsten hebben we 
ondersteuning van licht- en geluidsapparatuur nodig. We bieden kinderen uit de bovenbouw die 
interesse hebben in deze vorm van techniek de mogelijkheid om hier zorg voor te dragen. Ook hierin 
kunnen kinderen talenten laten zien die anders niet in het onderwijs zichtbaar zouden zijn. 
 
Deelname aan de kangoeroe wedstrijd 
De Kangoeroe wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde  (en rekenen) heel 
leuk en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en 
het kan geen kwaad die eens te laten kraken. Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er 
leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw docent van je had verwacht! Bovendien kun je 
nog leuke prijzen winnen ook ...  



Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. Waar vind je zo 
veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo 
kun je je grijze cellen in conditie houden met de hersengymnastiek van Kangoeroe 
 
De grote rekendag 
Ieder jaar doen we met de hele school mee aan de grote rekendag.  
Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het 
teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen 
is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De leerlingen werken daarbij in verschillende 
leerstofdomeinen. Zo leren de kinderen schematiseren, ordenen en modelleren om verder greep op 
te krijgen op de situatie die zij aan het onderzoeken zijn. Het doel is kinderen onderzoekend te laten 
rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
 
Cognitieve uitdaging 
Het Montessorionderwijs biedt leerlingen de kans om in eigen tempo te werken. Het is daardoor bij 
uitstek ook geschikt voor kinderen die sneller werken en meer aankunnen dan een gemiddelde 
basisschoolleerling. Ondanks dat deze kinderen op eigen tempo kunnen werken, hebben we 
geconstateerd dat meer nodig is voor deze groep leerlingen. We zijn daarom gestart met een 
‘pilotengroep’. Ons aanbod voor leerlingen met een extra uitdagingsbehoefte is tweeledig. We 
bieden in de reguliere groep  (extra) verrijkingsmateriaal en (extra) verdiepingsmateriaal. Daarnaast 
hebben we eens per week een speciale les in de pilotenklas. We hebben het jaar verdeeld in 4 
blokken, waarin we ook vier verschillende gebieden behandelen, voor verschillende leeftijdsgroepen. 
Blok 1 Filosofie en debat 
Blok 2 Kunst en smaak 
Blok 3 Taal en creatief schrijven 
Blok 4 Techniek en samenwerking 
 
Schaken 
Kinderen vanaf groep 3 kunnen zich inschrijven voor schaakles. Dit wordt na schooltijd gegeven; voor 
groep 3 en 4 op vrijdagmiddag en de bovenbouw wordt vaak gecombineerd met een andere school. 
De lessen vinden plaats op de school met de meeste aanmeldingen op dinsdag middag.  
 
Peutergroep 
Bij onze school hoort ook een montessoripeutergroep. Hier komen kinderen van 2 tot 4 jaar iedere 
ochtend naar school om samen te spelen en leren. Twee vakkundige leidsters spannen zich dagelijks 
in om 16 peuters volgens de uitgangspunten van Maria Montessori  in hun ontwikkeling verder te 
brengen. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel 
steeds meer zelfstandigheid te realiseren. 
Uitgangspunt is, actief te zoeken naar het potentieel van kinderen en voor elk kind individueel, 
maximale ontwikkeling te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk 
kind zich individueel op een bepaald moment bevindt. 
 
PPO 
Iedere school is regionaal ingedeeld bij een samenwerkingsverband bij de invoering van de wet 
‘passend onderwijs’. Wij vallen binnen het samenwerkingsverband PPO (regio Leiden).  
 
 
 
 
  



Praktische zaken 

• Lestijden / continu rooster 

Dag begin peutergroep Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8 

Maandag 8:45 uur 12:00 uur 15:00 uur 15:00 uur 

Dinsdag 8:45 uur 12:00 uur 15:00 uur 15:00 uur 

Woensdag 8:45 uur 12:15 uur 12:30 uur 12:30 uur 

Donderdag 8:45 uur 12:00 uur 15:00 uur 15:00 uur 

vrijdag 8:45 uur 12:15 uur 12:30 uur 15:00 uur 

 
De lessen beginnen om 8:45, om 8:30 gaat de school open en kunnen de kinderen rustig naar 
de klas. 
 

• Schoolvakanties en vrije dagen (onder voorbehoud): 
Zomervakantie  - 19 augustus 2022 
Studiedag 22 september 2022  
Studiedag 23 september 2022  
Herfstvakantie 24 oktober 2022      -  28 oktober 2022 
Studiedag 31 oktober 2022  
½ dag (kinderen om 12:30 vrij) 2 december 2022  
½ dag (kinderen om 12:30 vrij) 23 december 2022  
Kerstvakantie 26 december 2022   - 6 januari 2023 
Studiedag 24 februari 2023  
Voorjaarsvakantie 27 februari 2023       - 3 maart 2023 
Studiedag 6 april 2023             -  
Goede vrijdag 7 april 2023  
2e paasdag 10 april 2023  
Meivakantie 24 april 2023             - 5 mei 2023 
Studiedag 17 mei 2023  
Hemelvaartweekend 18 mei 2023              - 19 mei 2023 
2e pinksterdag 29 mei 2023  
Studiedag 30 mei 2023  
Studiedag 31 mei 2023  
½ dag (kinderen om 12:30 vrij) 7 juli 2023  
Zomervakantie 10 juli 2023 - 19 augustus 2023 

 

• Gym 
Vanaf groep 3 gymmen de kinderen iedere woensdag in gymzaal van de st. Bonifatiusschool. 
Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymles willen we dit graag schriftelijk bevestigd 
hebben. 

• Zwemmen 
De onder- en middenbouw zwemmen op maandag, de bovenbouw zwemt op donderdag. 
Wanneer uw kind niet mee kan doen met de zwemles willen we dit graag schriftelijk 
bevestigd hebben. 

• Verjaardagen kinderen 
De verjaardag van de kinderen vieren we in de klas. De kinderen mogen een gezonde of niet 
eetbare traktatie uitdelen aan de kinderen en langs de leid(st)ers. De ouders en de andere 
kinderen uit het gezin bij ons op school, zijn welkom voor de viering in de klas. 

• Verjaardagen leid(st)ers 
De leid(st)ers vieren hun verjaardag in en met de klas. 

• Halen en brengen 



’s Morgens kunnen de kinderen tot aan de klas gebracht worden. De deur gaat om 8:30 uur  
open en iedereen die niet om 8:45 uur in de klas is, is te laat. ’s Middags worden de kinderen 
door de leid(st)ers naar de deur gebracht, de ouders wachten op het schoolplein. De 
onderbouw kinderen worden aan de ouders overgedragen. Wanneer uw kind niet door een 
ouder opgehaald wordt, willen wij dat graag weten. 

• Luizen en neten 
Na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen en neten. Wanneer uw kind 
levende luizen heeft wordt u gebeld om uw kinderen op te halen om te behandelen.. Hierna 
kunnen de kinderen weer naar school komen. Om de luizen controle te kunnen doen hebben 
we participerende ouders nodig. Natuurlijk vragen we ook om uw eigen kind(eren) 
regelmatig te controleren.  

• Overwegingen bij verlengen en versnellen 
Doordat kinderen zich op hun eigen tempo ontwikkelen kunnen we besluiten om ze 
vertraagd of versneld door een ‘bouw’ te laten gaan. Bij verlengen en versnellen krijgt het 
kind een individueel programma dat aansluit bij zijn ontwikkeling.  

• Regels rond mobiele telefoon 
Mobiele telefoons zijn op school niet toegestaan. De telefoon kan (uit) aan de leid(st)er 
worden afgegeven of in de tas van het kind opgeborgen. Wanneer een kind zijn mobiele 
telefoon toch gebruikt zal deze door de ouders opgehaald kunnen worden bij de directeur. 
De school draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de kostbare spullen die worden 
meegenomen van thuis. 

• Privacy 
Van ieder kind wordt een dossier bijgehouden. Wij houden ons uiteraard aan de wettelijke 
regels die gelden op het gebied van bijhouden persoonsgegevens. In ons privacyreglement 
kunt u lezen wat wij doen om de gegevens van uw kind veilig te stellen.  

• Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering 
De school heeft een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering bij Achmea 

• Klachtenregeling en vragen 
De klachtenregeling beoogt te bewerkstelligen dat klachten zoveel mogelijk worden opgelost 
door de school, waar zij zijn ontstaan. De regeling gaat ervan uit dat de school, met het oog 
op de verantwoordelijkheid die zij hebben voor hun functioneren en de mogelijke gevolgen 
in geval zij niet goed functioneren, er belang bij hebben klachten van leerlingen en ouders 
zorgvuldig af te wikkelen. De klachtenregeling kan men inzien op school, via de directeur 
en/of op de website van de school.  
Op onze school is het de gewoonte dat bij een klacht de ouder en de leidster hierover direct 
met elkaar in contact treden om een oplossing te bewerkstelligen in het belang van de 
betrokken leerling/peuter. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan is 
overleg met de directie en of het bevoegd gezag mogelijk. Als de klacht nog niet naar 
genoegen is afgehandeld, kan deze worden doorgestuurdnaar de interne 
vertrouwenspersoon (Walter Westgeest 06 50647334) 
Voor de volledige klachtenregeling kunt u de website raadplagen: 
www.montessorischolwassenaar.nl 

 
• Schoolverzekering / aansprakelijkheid   

Voor de kinderen van onze school is een collectieve scholierenongevallenverzekering 
afgesloten bij Nationale Nederlanden. Deze verzekering is van kracht tijdens schoolreisjes en 
uitstapjes en tijdens de gymnastiek- en zwemlessen.  
Voor meer informatie en de volledige voorwaarden van deze 
scholierenongevallenverzekering kunt u zich wenden tot het bestuur.   

• Ouderbetrokkenheid  
Er zijn op onze school veel manieren waarop ouders betrokken worden en kunnen zijn:  

http://www.montessorischolwassenaar.nl/


• Bijeenkomsten   

We starten het jaar met een voorlichtingsavond voor ouders waarin de werkwijzen in 
de bouw/klas worden toegelicht. Daarnaast wordt een aantal keer per jaar 
ouderavonden georganiseerd. Dit kan gaan over het gebruik van de 
(montessori)materialen, of over een specifiek actueel onderwerp (bijvoorbeeld 
cyberpesten). Drie keer per jaar organiseren we 15-minutengesprekken over de 
vorderingen van de leerlingen.  

• Schriftelijke informatievoorziening  
Twee maal per jaar ontvangen ouders/leerlingen een schriftelijk verslag over de 
vorderingen. Daarnaast worden ouders regelmatig op de hoogte gehouden van 
activiteiten op school. Dit gebeurt via de mail en de schoolapp ‘Social schools’.  

• Bestuur  
Het bestuur van de school bestaat uit ouders. Wanneer er een vacature ontstaat, 
wordt deze opengesteld voor ouders en worden verkiezingen gehouden om deze te 
vervullen.  

• MR  
In de medezeggenschapsraad hebben twee docenten en twee ouders zitting.  

• Klassenouder  
Iedere klas heeft één of twee klassenouders. Deze ouders helpen de docenten bij de 
organisatie van activiteiten.  

• Hulp bij diverse activiteiten  
Ouders kunnen op vele manieren helpen in en om de school. Te denken valt aan:  

▪ onderwijskundige hulp (bij handvaardigheid, lees- en computeronderwijs)  
▪ voorbereiding (bij diverse feestelijke activiteiten)  
▪ praktische hulp onder schooltijd (Sinterklaas, Kerst, schoolreis, excursies)  
▪ hulp buiten schooltijd (begeleiding diverse sportevenementen)  
▪ ondersteunende taken (schooltuin, documentatiecentrum, buitenoppas)  

  
• Informatieverschaffing aan (gescheiden) ouders  

In de praktijk kunnen er soms problemen ontstaan met de informatieverschaffing aan 
gescheiden ouders, vooral als de niet met het gezag belaste ouder ook geïnformeerd wil 
worden over vorderingen van het kind. De school is ook verplicht deze ouder te informeren. 
Na een scheiding zijn in principe beide ouders belast met het gezag over het kind. Dit is alleen 
anders indien beide of één van de ouders verzoeken aan de rechtbank om het gezag over de 
kinderen aan één van hen alleen toe te kennen. Sinds 1 januari 1998 is dit wettelijk zo geregeld. 
Als de rechtbank ingaat op dat verzoek heeft de niet meer met het gezag belaste ouder het 
recht om bij derden die beroepshalve informatie hebben over het kind, die (belangrijke) 
informatie op te vragen. Een school is zo'n derde en zal in principe hieraan gehoor moeten 
geven. De informatieplicht geldt pas voor de school als de niet met het gezag belaste ouder 
hier uitdrukkelijk om vraagt. De wet noemt twee uitzonderingen. De informatieplicht geldt niet 
indien:  
▪ de school de informatie ook niet zou verstrekken aan de wel met het gezag belaste ouder;  
▪ het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet.  

De school zal in het laatste geval dus een afweging moeten maken. Als de school de 
informatie weigert, kan de niet met het gezag belaste ouder een verzoek richten aan de 
rechtbank om alsnog te beschikken over de gevraagde informatie. De rechtbank kan de 
school oproepen om het standpunt van de school te vernemen. Bij de afweging van school 
spelen onder andere de volgende factoren een rol:  

▪ is er een omgangsregeling met het kind getroffen?  
▪ de reden van weigering van de met het gezag belaste ouder om zelf informatie te geven  

aan de ex-echtgeno(o)t(e).  
  



• Regeling schorsing en verwijdering van school  
Het is nog nooit gebeurd dat we iemand hebben moeten schorsen of verwijderen van school. 
Mocht dat zich wel ooit voordoen dan zullen wij dat conform de wet op het primair 
onderwijs doen.  

 

• Aanmelden nieuwe leerlingen 
Wanneer u interesse heeft in onze school kunt u een afspraak maken met de directeur voor 
een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Hierna krijgt u een aanmeldingsformulier voor 
een (voor-)inschrijving. Rond de derde verjaardag van uw kind krijgt u bericht of uw kind 
definitief kan worden toegelaten. 
Voorrangsregels: 
1. Kinderen die bij ons op de peutergroep zitten. 
2. Broertjes en zusjes. 
3. Tussentijdse instroom van kinderen van een andere montessorischool. 
4. Volgorde van aanmelding. 

• Vrijwillige ouderbijdrage 
Naast de rijksbijdrage is een belangrijk onderdeel van de begroting de ouderbijdrage. De 
kleinschaligheid van de school en diversiteit aan (buitenschoolse) activiteiten maken de 
Montessorischool Wassenaar de bijzondere en aantrekkelijke school die het vandaag de dag 
is. Wij vragen aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor het kunnen aanbieden van 
extra activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. De ouderbijdrage is vrijwillig en nooit 
zal een leerling worden uitgesloten van deelname aan activiteiten. 

  
Aan de hand van de begroting stelt het bestuur de ouderbijdrage en besteding voor welke 
eerst door de MR en vervolgens door de ALV wordt vastgelegd. 

 

• Sponsoring 
Wanneer u geïnteresseerd bent in het sponsoren van onze school zijn daar verschillende 
mogelijkheden voor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joscha dan den Bos 
(voorzitter van de vereniging) 

  



 
Vereniging Montessorischool Wassenaar 

 
 Montessorischool Wassenaar   
Adres: Zanderijpad 10,  

2242 GW Wassenaar. 
E-mail: info@montessorischoolwassenaar.nl 

directie@montessorischoolwassenaar.nl 
Tel: 070-5113388    bestuur@montessorischoolwassenaar.nl 
Fax: 070-5145677  mr@montessorischoolwassenaar.nl 
Bank: ING 3679168  foto@montessorischoolwassenaar.nl 
Website: www.montessorischoolwassenaar.nl   
    

  Bestuur  Telefoon: 
Voorzitter: Dhr. J. van den Bos 06 10426670 
Penningmeester: Dhr. A. Sutiono 
Bouwzaken: Dhr. J. Bloemaerts 
Secretaris: Mw. M. van Ooijen 
Kwaliteit/onderwijs en 
personeel: 

Dhr. G. Lopes Cardozo 

   
Bestuursondersteuning VBS - Vereniging Bijzondere Scholen 

Bezuidenhoutseweg 225 
 2594 AL Den Haag 070-3315252 
   
Medezeggenschapsraad  
Oudergeleding: Mw. H. Borking  
 Mw. T. Klos  
Teamgeleding: Mw. C. van Kempen 

Mw. N. Schuck 
 

   
Directie   
Directeur: Mw. A. Hoevers 070-5113388 
   
Leerkrachten   
Peutergroep: Mw. M. de Boer Mw. E. Anthonissen           Dhr. J. Zech 
Onderbouw:  groep A Vacant  
 groep B Mw. G. Olsthoorn  
Middenbouw: groep C Mw. K. Hooft 
 groep D Mw. N. Schuck  
Bovenbouw: groep E Mw. C. van Kempen Mw. A. Hoevers 
 groep F Mw. B. Groenendal Mw. M. v Himbergen 

 
Bewegingsonderwijs: Dhr. E. Kuijt woensdag 
Muziekonderwijs: Dhr. M. den Engelsman donderdag 
Kunstklas OB/MB/BB: Mw. E. Anthonissen Ma-di-do 
Onderbouw 
verantwoordelijke 

 
Mw. G. Olsthoorn 

 

Middenbouw 
verantwoordelijke 

 
Mw. K. Hooft 

 

Bovenbouw 
verantwoordelijke 

 
Mw. C. van Kempen 

 

   
Interne begeleiding: Mw. T. Peet Ma- di- wo 
Remedial teaching: Mw. M. v. Himbergen 

SAD 
maandag 
donderdagochtend 

gedragsspecialistL: Mw. S. Montoulives Ma-do 
ICT-coördinatie: Mw. K. Hooft   
   
Administratie: Mw. Angevare ma-di-do  tot 16.00 u. 
Overblijfleiding: Mw. Angevare  
 Dhr. J. Zech  
   

 


