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1. Inleiding
De vereniging tot exploitatie montessorischool Wassenaar heeft tot doel: het geven of doen
geven van basisonderwijs en/of peuteronderwijs op neutrale grondslag naar de beginselen en de
methoden van Dr. Maria Montessori onderwijs uit van gelijkwaardigheid van alle
levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. De rechtspersoonlijkheid van het
bevoegd gezag is een vereniging. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door een
toezichthoudend bestuur, samengesteld uit ouders van onze school en een uitvoerend directeurbestuurder. Samen vormen zij het wettelijk bevoegd gezag. Alle ouders van de leerlingen vormen
samen de ledenraad (ALV). Het toezichthoudend bestuur wordt aangesteld door de ledenraad.
De uitvoerend bestuurder wordt aangesteld door het toezichthoudend bestuur. Het toezichtkader
van de PO-raad is leidraad voor het functioneren van het toezichthoudende deel van het bestuur.
Montessorischool Wassenaar is een basisschool op bijzondere-neutrale grondslag. Het onderwijs
is gebaseerd op de uitgangspunten van Maria Montessori. We gaan uit van de individuele
ontwikkeling en kijken naar de mogelijkheden van ieder kind. We begeleiden de kinderen in de
groei naar een zelfstandig, breed ontwikkeld individu dat op sociaal, emotioneel en cognitief
gebied klaar is voor de periode na de basisschool. De leerkracht stimuleert, begeleidt, stuurt en
biedt didactische hulp. De kinderen leren door zelf te ontdekken en te ervaren. Heel belangrijk in
de groei naar zelfstandigheid is keuzes leren maken, verantwoordelijkheid krijgen en dragen. Dit
alles in een respectvolle samenwerking.
In dit schoolplan beschrijven we hoe we hier vorm aangeven en welke koers we de aankomende
vier jaar willen volgen.

1.1 Doelen van ons schoolplan
1. Het vastleggen van de voorgenomen koers van Montessorischool Wassenaar over de periode
van september 2020 – augustus 2024.
2. Het vastleggen van het voorgenomen beleid van Montessorischool Wassenaar over de
periode van september 2020 – augustus 2024. Het beleid wordt zodanig vastgesteld, dat het
gebruikt kan worden voor een planmatige schoolontwikkeling.
3. Het voldoen aan de wettelijke verplichting om te beschikken over een schoolplan.
4. Het structureren en combineren van alle aanwezige plannen, beleidsstukken en procedures,
tot een samenhangend geheel.

1.2 Functies van ons schoolplan
Het plan zal gebruikt worden als koersdocument voor de vereniging en als basis voor de
jaarplannen van directie en team. Ook dient dit plan als verantwoordingsdocument in de richting
van de leden van de Vereniging Montessorischool Wassenaar en ANBI en de landelijke overheid
(Inspectie van het onderwijs).

1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van ons schoolplan
De inhoud van dit schoolplan is bepaald tijdens studiedagen, teamvergaderingen, werkgroepbijeenkomsten en vergaderingen met het bestuur van de vereniging. Het plan is opgeschreven
door de directie en de inhoud is aan alle actoren teruggekoppeld. Het bestuur heeft het plan
vastgesteld met instemming van de medezeggenschapsraad (bijlagen 1 en 2).
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1.4 Verwijzingen
In dit schoolplan wordt verwezen naar verschillende onderliggende documenten.























De statuten
Management statuut
Regelementen
De schoolgids
Het schoolveiligheidsplan inclusief R.I.&E
De gedragscode
Het pestprotocol
De meldcode
Het integraal personeelsbeleidsplan
Het plan voor informatiebeveiliging en privacy
Het scholingsplan
Managementraportages
Kwaliteitsplan
De verslagen van de ouder-, leerkracht en kind-tevredenheidsenquêttes
De kwaliteitskaarten van het WMK-MO
Het document ‘Analyse en Opbrengsten
De klassenmappen
Evaluaties voorgaande schooljaren en schoolplannen
ICT beleidsplan
Zorgplan samenwerkingsverband
Schoolondersteuningsplan
Bestuurscode PO-raad

Alle bovengenoemde stukken staan ter inzage in de directiekamer.

1.5 geraadpleegde bronnen






Schoolplan 2016-2020
Alle onder 1.4 genoemde beleidsstukken
Het visiestuk montessorionderwijs in de 21e eeuw
Goed onderwijs in de eeuw van het meten: Gert Biesta
Auditrapportage Nederlandse montessorivereniging
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2. Onze school
2.1 Onze ambitie
Onze ambitie is om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
zelfstandig, evenwichtig en breed ontwikkelde kinderen die zowel
op het gebied van kwalificatie, socialisatie en subjectwording
voorbereid zijn voor het leven als wereldburger na de basisschool.

2.2 Onze uitgangspunten
Om onze ambitie te bereiken werken we met elkaar vanuit de
volgende uitgangspunten:
• De visie van Maria Montessori is onze basis, gekoppeld aan
hedendaagse wetenschappen en inzichten.
• De MSW biedt een doorlopende leerlijn vanaf de peutergroepen
tot en met groep 8.
• In ons onderwijs staat naast de ontwikkeling van kwalificaties ook de fysieke ontwikkeling,
socialisatie en subjectwording centraal. We helpen de kinderen hun talenten te ontdekken en te
ontwikkelen, we leren de kinderen om te gaan met de omgeving, de ander en zichzelf.

• Doelen voor de kinderen zijn zichtbaar en verantwoording gebeurt door een evenwichtige mix
van formatief en summatieve evaluatie.

2.3 Onze kernwaarden
Als rode draad door onze school werken wij vanuit de volgende
kernwaarden:

Vrijheid in
gebondenheid
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2.4 Onze vormgeving
Voor de vormgeving van ons onderwijs gebruiken we verschillende
‘bouwstenen’ om ons onderwijs verder vorm te geven en om alle ‘nieuwe’
keuzes tegen af te zetten.

* De 5 pedagogische uitgangspunten van Maria Montessori
De voorbereide omgeving is afgestemd op de periode van groei - De kinderen hebben vrijheid
in werkkeuze, werktempo, werkduur en werkcyclus - Heterogene groepen - Lange werkcurve Concentratie als uitgangspunt voor het observeren

* De 8 beloften opgesteld door de NMV.
- Ik doe ertoe - Ik weet waar ik goed in ben - Ik zoek oplossingen - Ik blijf nieuwsgierig - Ik
neem verantwoordelijkheid - Ik bewijs dat ik het kan - Ik kan kiezen - Ik weet wat ik wil
* De bouwstenen van “Anders Evalueren en Verantwoorden”.
Er wordt op drie golflengtes geëvalueerd en verantwoording afgelegd:
- De golflengte van de externe standaarden - de golflengte van de eigen school en de
eigen groep - de golflengte van het individuele kind.
Er wordt op drie domeinen geëvalueerd en verantwoording afgelegd op alle drie de
golflengtes:
- Deze aspecten schaart Gert Biesta onder drie ontwikkeldomeinen: Kwalificatie,
Socialisatie en Subjectwording.

* De gulden Tien van het montessorionderwijs opgesteld door de NMV
De gulden Tien zijn de voorwaarden waaraan een montessori-instelling moet voldoen om de
erkenning als montessori-instelling van de Nederlandse Montessori Vereniging te krijgen/
behouden. - De werkwijze - De ouders - De montessoribekwaamheid - De functionarissen - De
zelfevaluatie - De inrichting - De kinderen - Er is vrije werkkeuze - Het kindvolgsysteem - De
rapportage.

2.5 Ons verhaal
In dit schoolplan beschrijven we hoe we deze bouwstenen verder vorm
willen geven. We doen dit door onze ambitie om te zetten in concrete
doelstellingen. Ook beschrijven we hoe dit zich verhoudt tot onze ambitie.
De aankomende vier jaar zullen deze bouwstenen ons houvast geven om
op koers te blijven. Uiteindelijk vormt dit ons verhaal over onze school, ons
aanbod en onze verantwoording.
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2.6 Kansen en bedreigingen voor onze school
Wij willen kwalitatief goed onderwijs te geven op hoog niveau dat aansluit bij de eisen van deze
tijd. Bij deze ambitie hoort een professionele cultuur, een cultuur waarin de passies en talenten
van de teamleden optimaal worden benut, waar we als team van en met elkaar willen leren en
waarbij het (voortdurend verbeteren van het) leren van kinderen centraal staat.
In het kader van ons nieuwe schoolplan zien we voor de komende vier jaren een aantal kansen
(intern en extern) en bedreigingen (intern en extern) voor wat betreft de school, het personeel en
de leerlingen. Ook hebben we een analyse gemaakt van onze kernklanten (kinderen) en onze
klanten (hun ouders). We willen daarmee nadrukkelijk rekening houden in ons beleid en onze
beleidskeuzen.
STERKE KANTEN INTERN

ZWAKKE KANTEN INTERN

Sterk (montessori)team

Verzuim, bijvoorbeeld door zwangerschap of
ziekte

Financieel gezonde vereniging

Geen/zeer beperkte invalpool

Extra formatieve ruimte
KANSEN EXTERN

BEDREIGINGEN EXTERN

Meer ruimte in de regels van de inspectie over
verantwoorden.

Landelijk lerarentekort

Hoge werkdruk

2.7 Kind- en ouderpopulatie
Uitgaande van de oorspronkelijke inspiratie in het werk van Maria Montessori is onze school
voortdurend in ontwikkeling. Ons montessorionderwijs vormt op grond van de nieuwste
didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten een goede omgeving voor de
ontwikkeling van kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft MSW voor haar
kinderen de volgende drie evenwaardige doelen na: - Het verwerven van de bekwaamheid om in
het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren
(kwalificaties). - Ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil (samen de
persoonlijkheidsontwikkeling of subjectwording). - Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijk en
verantwoordelijke rol te leren vervullen in de samenleving van nu en morgen (socialisatie).
Kinderen verschillen van elkaar in aanleg, leerstijl, belangstelling en tempo. Ieder ontwikkelt zich
op zijn eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Daarom sluiten wij
in ons onderwijs aan bij het ontwikkelingsniveau van onze kinderen. Dit vraagt van ons dat wij
actief op zoek gaan naar het potentieel en de onderwijsbehoeften van kinderen en dan, na
grondige observatie, voor elk kind individueel de maximale ontwikkeling stimuleren. Hier hebben
wij de ouders als educatief partner bij nodig.
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Aantal leerlingen van de afgelopen 4 jaren.
Leerlingaantal per 1 oktober
realisatie

prognose

Schooljaar

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

Aantal ll’n

144

137

135

144

145

Onze school wordt op 1-10-2020 waarschijnlijk bezocht door 145 leerlingen. De kenmerken van
de leerlingen en de consequenties daarvan voor onze organisatie en ons onderwijs hebben we
beschreven in het document Analyse en Opbrengsten. In dit document staan de kenmerken per
groep beschreven en de consequenties voor de groep(en) en de school. Het leerlingenaantal van
de school is de afgelopen 4 jaar nagenoeg gelijk gebleven, ondanks de demografische
ontwikkeling van wassenaar eigenlijk tot een daling van het aantal leerlingen had moeten leiden.
Dit wordt onder andere veroorzaakt door de goede naam die de school heeft weten op te
bouwen.
Onze kinderen komen vanuit het hele dorp en ook vanuit de omringende gemeentes
(Voorschoten en Den Haag).

2.8 Ouderparticipatie
De Montessorischool is een relatief kleine school, waar de betrokkenheid van de ouders hoog is.
Ouderparticipatie vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Wij zien de opvoeding en
onderwijs als een gezamenlijke taak van ouders en school. Ouders zijn bij ons actief op
beleidsniveau (het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad), maar ook op additioneel niveau
(overblijfouders, klassenouder, leesouder en bij de incidentele klussen).
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3 STRATEGISCH BELEID
Er verandert veel in het (basis)onderwijs. De maatschappij wordt steeds complexer. De
digitalisering van het onderwijs neemt toe. Er komen steeds meer vragen op het onderwijs af, de
ontwikkeling van nieuwe onderwijsconcepten is in volle gang, kinderen ontwikkelen zich anders
dan vroeger en de rol van ouders verandert.
Met het strategisch plan en het schoolplan geeft het bestuur en de directie duidelijk de koers van
de school voor de komende vier jaren aan. Uitgangspunt daarbij is dat kwalitatief onderwijs van
een hoog niveau geboden wordt én het bestaande veilige en vertrouwde klimaat op de school
behouden blijft.
Voor de komende periode wil het bestuur dat specifiek wordt ingezet op een zestal
beleidsterreinen. Die worden in het onderstaande op een rij gezet, aansluitend op de herijkte
visie en uitgangspunten die daarbij leidend zijn.


Onderwijskundig beleid:

Optimaal onderwijs van maximale kwaliteit



Kwaliteitsbeleid:

Van Goed naar Beter



Personeelsbeleid:

Positief onderscheidend werkgeverschap



Algemeen beleid:

Behoud van identiteit en kleinschaligheid



Financieel beleid:

Gezonde financiële positie



PR en Communicatie:

Heldere, eenduidige communicatie

3.1 Onderwijskundig beleid
Directie en team spannen zich tot het uiterste in om kwalitatief uitstekend onderwijs te bieden.
Van oudsher wordt daartoe in het bijzonder ingezet op de ontwikkeling van het kind op alle
ontwikkelingsgebieden en het pedagogisch werk- en leefklimaat dat daarvoor noodzakelijk is. De
school kent een bijzondere traditie als het gaat om de sociale en morele ontwikkeling van de
kinderen. Naast kinderen en leidsters spelen ouders daarbij een belangrijke rol. Ouders zijn
daarbij zowel lid van de vereniging, als ook partner in de opvoeding en het onderwijs van
kinderen op school.
We streven naar optimaal onderwijs van maximale kwaliteit. Hiermee bedoelen we dat we bij
leerlingen eruit halen wat erin zit. Hiervoor kijken we goed naar het individuele kind. Als het even
kan, proberen we er nog meer uit te halen dan er in eerste aanleg in leek te zitten. Het
belangrijkste is om kinderen te enthousiasmeren voor een leven lang leren. We richten ons in het
onderwijs uiteraard op de kerndoelen basisonderwijs (zie ook hoofdstuk 5), maar we vinden het
vooral heel belangrijk dat kinderen begrijpen waarom ze dingen leren.

We hebben de afgelopen periode het doelgericht onderwijs meer vorm gegeven. Ieder kind heeft
een Kind-Werk-Dossier (KWD). De komende 4 jaar gaan we dit verder perfectioneren. We leren
kinderen om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Dat ze zelf doelen stellen en die
halen. Dit doen we aan de hand van het KWD waarin het kind bijhoudt wat zijn doelen zijn en de
werkjes opneemt die laten zien dat de doelen bereikt zijn. Om een kind intrinsiek te laten leren is
het belangrijk dat het het gevoel heeft zelf keuzes te maken. Wij helpen het kind daarbij.
Wij zijn tevreden als het kind aan het eind van de basisschool in staat is om die
verantwoordelijkheid voor werk en leerproces zelf te nemen. Het KWD dat de hele
schoolloopbaan met de kinderen meegroeit, is de input voor het basisschooleindwerkstuk waarin
de kinderen uit groep 8 reflecteren op hun eigen schooltijd en leerproces.
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3.2 kwaliteitsbeleid
We doen op onze school een heleboel dingen goed. Als je kijkt naar het uitstroomniveau van
onze school dan is dit geheel conform de leerlingpopulatie die we hebben. We halen er op het
eerste gezicht dus uit wat erin zit.
Ook op sociaal emotioneel vlak gaat het goed met onze school. Er is een veilig schoolklimaat,
kinderen leren een goede werkhouding en ook over de school als community zijn we tevreden.
Desalniettemin zouden we bepaalde aspecten toch nog iets beter willen doen. We zien bij de
huidige generatie kinderen dat alles vluchtig is. Kinderen zijn snel verveeld. Alles moet
tegenwoordig leuk, leuker, leukst zijn. Dit zie je ook terug in de manier waarop kinderen met het
onderwijs en met elkaar omgaan. Het is onder deze omstandigheden een steeds grotere
uitdaging om kinderen te leren reflecteren. We proberen ze op verschillende manieren bij de les
te houden, te leren wat hun gedrag voor gevolgen heeft voor andere kinderen en zelf te
reflecteren op hun handelen. Dit doen we onder andere met de lessen van de Vreedzame
School, maar ook door gericht feedback te geven op het gedrag van een kind en dit in relatie tot
de gevolgen voor een ander te plaatsen.
Op het cognitieve vlak hebben we reeds een uitstroom die conform de verwachting is. Dit willen
we de komende tijd uiteraard continueren. Zoals bij het onderwijskundig beleid reeds is
aangegeven willen we de komende vier jaar daarnaast meer gaan sturen op het ontwikkelen van
de verantwoordelijkheid van het kind in zijn eigen leerproces. Waar we verder op willen
verbeteren is meer oog te krijgen voor de leerstrategie van het individuele kind. Docenten gaan
beter opletten vanuit welke leerstrategie het kind kan worden geholpen.

3.3 Personeelsbeleid
Het werkgeverschap onderscheidt zich positief als de tertiaire arbeidsvoorwaarden goed zijn. Er
heerst een open cultuur. Iedereen is oplossingsgericht ingesteld waardoor meningsverschillen
altijd constructief worden opgelost. Daarnaast heeft de school een aangename
communicatiecyclus. Het aantal vergaderingen en overlegmomenten is prettig en geeft structuur.
Doordat de school één docent meer in dienst heeft dan het aantal groepen, een
onderwijsassistent heeft en omdat er vakdocenten zijn voor gym, kunstatelier en muziekles, is er
formatieve ruimte om administratieve dagdelen in te plannen. Iedere docent heeft iedere drie
weken een halve dag beschikbaar om de administratieve zaken af te handelen. Dit verlaagt de
werkdruk.
Bij goed werkgeverschap past ook een goede werkplek. Afgelopen zomer is het dak van de
school vernieuwd en is het ventilatiesysteem aangepast. In de loop van schooljaar 20-21 krijgt
de school zonnepanelen. Tot slot is een plan in voorbereiding om de klaslokalen anderhalve
meter uit te breiden waardoor meer ruimte in de klas ontstaat. Ook komt er dan een directe
verbinding tussen schoolplein en het klaslokaal waardoor het onderwijs binnen en buiten meer
met elkaar verbonden kan worden

3.4 Algemeen beleid
De MSW is een kleine school. Een zogenaamde 1-pitter. De school is niet gericht op groei. De
school wil de kleinschaligheid behouden en zeggenschap over eigen beleid en werkwijze blijven
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houden. Er wordt geen concessie gedaan ten aanzien van het montessorionderwijs. Hierbij
worden wel de nieuwste inzichten vanuit wetenschap en onderwijsveld meegenomen.

3.5 Financieel beleid
Om onze kleinschaligheid te kunnen waarborgen, is een financieel gezonde organisatie een
voorwaarde. We begroten conservatief en onze uitgaven zijn grotendeels conform de begroting.
Ook doen we ieder jaar een financiële risico-analyse.

3.6 PR en communicatie
De communicatie over kinderen gaat zowel intern als tussen school en ouders goed. De
communicatie over de organisatie van de school naar de ouders toe is, sinds de invoering van
Social schools in 2018, een heel stuk beter geworden, maar kan nog verder verbeteren.
De PR van de school kan ook verbeteren. Niet alle potentiële ouders weten wat Montessorionderwijs inhoudt. Hier ligt ook een taak voor andere Montessorischolen in de regio.
Montessorischool Wassenaar presenteert in dit schoolplan haar nieuwe beleid voor de periode
2020-2024. Op basis van de statuten van de vereniging Montessorionderwijs Wassenaar en het
managementstatuut heeft de directeur de leiding over de inhoud en uitvoering van dit schoolplan.
In de volgende hoofdstukken wordt meer uitvoerig beschreven hoe we onze ambities gaan
waarmaken.
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4.

ORGANISATIE

4.1. Schets van de schoolorganisatie
4.1.1. BESTUUR

Bij de bestuurlijke inrichting is gekozen voor een algemeen bestuur dat vooral een
toezichthoudende functie heeft en de directeur-bestuurder die vooral een beleidsvoorbereidende
en uitvoerende functie heeft. Deze bestuurlijke inrichting voldoet aan de eisen van een
(functionele) scheiding van bestuur en (intern) toezicht.
Via de statuten, het bestuursreglement en het directiestatuut zijn de bevoegdheden, taken en
verantwoordelijkheden van bestuur en directie helder geregeld.
4.1.2. PERSONEEL

De leeftijdsopbouw wordt gegeven in onderstaand schema (stand van zaken per 1-1-2020).
Functie
Ouder dan 50 jaar
Tussen 40 en 50 jaar
Tussen 30 en 40 jaar
Tussen 20 en 30 jaar
Jonger dan 20 jaar
Totaal

directie
1

1

OP
2
2
3
3

OOP
3
1

12

5

1

Dit zijn:
 1 directeur
 9 groepsleraren
 2 vakleraren
 1 remedial teacher
 3 peuterleid(st)ers
 1 administratief medewerkster
 1 onderwijsassistent
Het in bezit zijn of lerende voor het diploma Montessori basisbekwaam is een vereiste. Na het
behalen hiervan dienen alle leraren zich blijvend te bekwamen als montessorileraar en dit binnen
5 jaar te bewijzen met een diploma Montessori vakbekwaam.

4.2.

Sociale en fysieke veiligheid

De school waarborgt de sociale veiligheid van leerlingen en leraren (werknemers). Daartoe is
allereerst vastgesteld welke (ernstige) incidenten de school onderscheidt. Dit zijn:
-

Fysiek geweld - Intimidatie en/of bedreiging met fysiek geweld - Intimidatie en/of
bedreiging via msn, sms, e-mail of internet pesten, treiteren en/of chantage - Seksueel
misbruik - Seksuele intimidatie - Discriminatie of racisme – Vernieling – Diefstal – Heling (religieus) extremisme

De school beschikt over een registratiesysteem: de leraar registreert incidenten (met behulp van
een format). Een incident wordt geregistreerd, als de leraar inschat dat het werkelijk een incident
is, of na een officiële klacht. De intern begeleider (IB-er) analyseert jaarlijks de gegevens die
aangeleverd worden door de leraren en stelt, in overleg met de directie, op basis daarvan
verbeterpunten vast.
De school probeert incidenten te voorkomen. Er zijn school- en klassenregels (w.o. pleinregels;
de regels zijn m.n. gedragsregels: hoe ga je met elkaar om?). Deze regels worden ook
daadwerkelijk gehanteerd. De school beschikt over een methode voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling/ democratisch burgerschap. Deze lessen staan in het teken van de ontwikkeling van
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gezond gedrag.
Incidenten worden in eerste instantie afgehandeld door de leraar. Als zaken niet opgelost kunnen
worden, wordt de directeur betrokken bij de afhandeling. Ook ouders worden betrokken bij de
aanpak van incidenten.
De school beschikt over een klachtenregeling (zie schoolgids), een klachtencommissie en een
(interne en externe) vertrouwenspersoon. In de schoolgids worden ouders geïnformeerd over
aspecten van sociale veiligheid. Er zijn iedere dag minimaal 2 BHV’ers aanwezig.

4.3.

Interne communicatie

Elke dag samen een beetje beter, is ons motto voor de aankomende jaren.
Alle leraren en de directeur werken intensief samen om het onderwijs op school naar eigen
inzicht te verbeteren. Verschillende gesprekken, interventies en bijeenkomsten staan hierin
centraal:
 Lesbezoek en feedback gesprek, (3 x per jaar, leraar)
 Gezamenlijke lesvoorbereiding, (projecten, bouw).
 Bouwvergaderingen; lopende zaken en een inhoudelijk onderwerp (iedere 3 weken).
 Teamvergadering lopende zaken (iedere 3 weken).
 Inhoudelijke teamvergadering 4 x per jaar
 Directie - IB 1 x per maand
 Leerlingbespreking (iedere 6 weken, leraar- IB-er)
 Commissiebijeenkomst; inhoudelijk (iedere 3 weken)
Doelen en verbeterpunten zullen hierdoor vanuit de werkvloer komen en een groter draagvlak en
kans van slagen hebben.

4.4.

Externe contacten

We kunnen als school onze doelstellingen niet alleen bereiken. Daarvoor hebben we partners
nodig die ons daarbij kunnen helpen. Ouders zijn onze belangrijkste partner in het bereiken van
wat wij willen met ons onderwijs. Maar er zijn binnen en buiten Wassenaar ook andere
organisaties waarmee wij samenwerken om onderwijs van een kwalitatief hoog niveau te kunnen
blijven geven.

4.4.1. Scholen Collectief Wassenaar
Het Scholen Collectief Wassenaar (SCW) is een interzuilair samenwerkingsverband van alle
basisscholen uit Wassenaar met behoud van de eigen identiteit van elke school. De
(bovenschoolse) directeuren vormen de Raad van Bestuur van het SCW. Enkele keren per jaar
komen de voltallige directies bij elkaar in het directieberaad o.a. om good practices uit te
wisselen.

De samenwerking in SCW-verband biedt zowel voor leraren als voor ouders en leerlingen
voordelen:


gezamenlijk maken van afspraken over groei van de scholen en met de gemeente over
huisvestingsaangelegenheden (garantie voor behoud van goede onderwijsvoorzieningen);



gezamenlijke afspraken met Stichting Kinderopvang Wassenaar over de voor- en
naschoolse opvang;



aantrekkelijke arbeidsmogelijkheden voor leraren (combineren van parttime-aanstellingen
op verschillende scholen tot een volledige baan, bevorderen van personele mobiliteit
tussen scholen, opvang van tijdelijke tekorten);



collectieve inkoop van computers en systeembeheer (hetzelfde hoge niveau van ICTvoorzieningen op alle scholen);
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afsluiten van mantelovereenkomsten met verschillende bedrijven bv. voor klein
onderhoud en schoonmaak (kostenbesparing en snelle hulp bij storingen);

De schooladviesdienst (SAD) is als adviseur zeer nauw betrokken bij het SCW. Samen met de
SAD organiseert het SCW een studiemiddag voor alle leraren uit de basisschool en de
onderbouw van het voortgezet onderwijs in Wassenaar. Verder organiseert het SCW jaarlijks
gezamenlijke sporttoernooien voor de leerlingen van alle basisscholen.

4.4.2. Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden
De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, kortweg PPO,
ondersteunt basisscholen bij het uitgaan van verschillen tussen kinderen in de groep. Bijna alle
basisscholen van Leiden, Voorschoten, Leiderdorp, Zoeterwoude, Kaag en Braassem (m.u.v.
postcodes 2355, 2451, 2465 en 2481), Wassenaar en Oegstgeest zijn aangesloten bij ons
samenwerkingsverband. Daarnaast behoren de scholen voor speciaal onderwijs Leo Kanner, De
Thermiek, De Korte Vliet, De Brug en OZC Orion tot PPO regio Leiden. Tot slot is SBO de
Vlieger de speciale basisschool van het samenwerkingsverband.
De basisscholen in de regio Leiden werken samen om voor alle kinderen een passend
onderwijsaanbod te kunnen bieden.
Dit doen we door:
 het professionaliseren van leerkrachten
 het ondersteunen van scholen bij de aanpak van kinderen met een specifieke hulpvraag
 het beschikbaar stellen van deskundigheid over uiteenlopend onderwerpen zoals
leesproblemen, gedragsproblemen, klassenorganisatie, pesten, gesprekken met ouders enz.
 samenwerking te bevorderen met de jeugdhulpverlening
 te adviseren over andere vormen van (speciaal) onderwijs
 te ondersteunen bij het vinden van het best passende onderwijsarrangement.

4.4.3. Schooladviesdienst Wassenaar (SAD)
Op diverse gebieden werkt de Montessorischool Wassenaar nauw samen met de SAD. In het
voorgaande zijn al diverse voorbeelden daarvan gegeven. Met het SCW, de gemeente en het
SAD hebben we een convenant gesloten voor vergaande samenwerking.
Jaarlijks maken wij met de SAD afspraken over advies, begeleiding en nascholing gericht op de
instandhouding en verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en op het invoeren van
vernieuwingen. Wij maken ook gebruik van het documentatiecentrum/orthotheek van de SAD.
Er is geregeld overleg tussen de SAD en verschillende medewerkers van onze school over:
 schoolmanagement (met de directie)


schoolontwikkeling (met het team)



specifieke begeleiding van kinderen (met de internbegeleider/ leerkracht)

Verder participeren wij in diverse netwerken die onder leiding staan van de SAD (remedial
teaching, computer/internet, kosmisch onderwijs, kunstzinnige vorming).
Op verzoek van de school en met toestemming van de ouders kan de SAD ook kinderen testen
(psychologisch en didactisch). Dergelijk onderzoek vindt in principe plaats op school. Voor de
ouders zijn hieraan geen kosten verbonden.
Ouders kunnen bij de SAD ook terecht voor vragen over gedrag, ontwikkeling en opvoeding van
hun kind. Zij moeten daarvoor een afspraak maken met een opvoedingsdeskundige. Soms blijkt
dat er behoefte bestaat aan andere hulp. Ook bij het zoeken daarvan kan de
opvoedingsdeskundige behulpzaam zijn. Per gesprek wordt een kleine financiële bijdrage van de
ouders gevraagd.
Aan het eind van elk schooljaar evalueren we in hoeverre de afspraken met de SAD zijn
gerealiseerd en worden nieuwe afspraken voor het volgende schooljaar gemaakt.
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4.4.4. Voortgezet Onderwijs
Onze leerlingen gaan na de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs. Wij geven in
groep 8 een advies over het schooltype dat het meest geschikt is.
Elke vertrekkende leerling krijgt voor de vervolgschool een onderwijskundig rapport mee; de VOscholen ontvangen van ons een digitaal overdrachtsdossier (DOD).
Op de studiemiddag waaraan leraren uit het basisonderwijs en docenten uit de onderbouw van
het voortgezet onderwijs deelnemen is geregeld aandacht voor doorlopende leerlijnen.

4.4.5. Overige contacten
We hebben goede contacten met de plaatselijke bibliotheek o.a. voor het lenen van boeken, de
kinderboekenweek en andere activiteiten.
De Wassenaarse Onderwijsraad (WOR) is het gremium waarin alle besturen van het
Wassenaarse onderwijs en de gemeente (ambtelijk en politiek) elkaar treffen. Hier vindt
afstemming plaats van onderwijszaken op lokaal niveau (o.a. doorstroming PO-VO, huisvesting,
opzet onderwijshulpverlening).
In het kader van de begeleiding van stagiaires en het aanbod voor nascholing hebben we
geregeld contact met diverse hogescholen in de regio (m.n. Haagse Hogeschool, Hogeschool
Inholland, hogeschool Leiden en de Thomas More in Rotterdam).
Cultuurmenu in Den Haag is een organisatie die ondersteuning verleent bij de opzet en uitvoering
van kunsteducatie in het basisonderwijs. Hier hebben wij een overeenkomst mee.

4.5.

Onze zorg voor kwaliteit

We willen graag nagaan of we de goede dingen doen en of we die ook goed doen. De school is
zelf als eerste verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Om deze kwaliteit op peil te
houden en waar nodig te verbeteren gaan wij op systematische wijze na of we aan de
kwaliteitseisen (landelijk en die van onszelf) voldoen en of de school de doelstellingen realiseert.
Voor dit laatste is het van belang dat we helder en concreet de doelstellingen (meerjarig en voor
het komende schooljaar) hebben geformuleerd.
We hebben voor de volgende structuur gekozen van onze kwaliteitszorg. Voor het volgen van de
ontwikkelingen van ons beleid maken we gebruik van de fasen: Plan (doelen stellen), Do (beleid
uitvoeren), Check (nagaan of de doelen worden gehaald) en Act (op grond van de uitkomsten
verbeteracties formuleren) uit de zogenaamde Deming-cirkel (of PDCA-cirkel). Via dit cyclische
proces van samenhangende activiteiten beogen wij de kwaliteit van het onderwijs aan de
Montessorischool Wassenaar te beschrijven, te beoordelen, te verbeteren en te borgen. Ten
behoeve van dit cyclische proces worden alleen die gegevens verzameld en geanalyseerd die
een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de school.
Plan
Jaarlijks stellen we vast welke verbeteringen we in ons onderwijs willen aanbrengen. Daarbij
geven we aan wat het gewenste resultaat is, wie de eerstverantwoordelijke is voor het behalen
van dat resultaat en welke middelen (tijd en geld) ter ondersteuning daarvoor beschikbaar zijn.
Do
Bij de uitvoering van onze verbeteringen laten wij ons vaak ondersteunen door externen. Er
worden werkbijeenkomsten, studiemiddagen en ander overleg gepland om aan de voorgenomen
activiteiten te kunnen werken. Voor sommige verbeteringen en innovaties plannen we voor een
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langere periode dan een schooljaar.
Check
We evalueren ingevoerde verbeteringen zodra dat effectief kan. Bij het in gebruik nemen van een
nieuwe methodiek kan dat al na het eerste jaar van gebruik, bij bijvoorbeeld het verbeteren van
de effectieve leertijd is daar meer tijd dan een schooljaar mee gemoeid. Jaarlijks evalueren we in
ieder geval de opbrengsten. We gebruiken het WMK-MO-instrument (Werken Met
Kwaliteitskaarten Montessori Onderwijs) als basisinstrument voor onze evaluatie. Daarnaast
maken we gebruik van de rapportages van de Inspectie over onze school. De evaluatie voeren
wij uit met het team en wanneer nodig, met de externe betrokkenen.
Act
Dit is de fase van bijstelling. Als het gewenste resultaat niet is gehaald, gaan we na of dit komt
door omstandigheden waaronder het verbeterproces is uitgevoerd of dat het gewenste resultaat
achteraf gezien niet reëel is geweest. We bepalen vervolgens hoe we verder gaan. In de meeste
gevallen is de uitkomst dat we meer tijd nemen voor de gewenste verbetering en dat de activiteit
in het volgend schooljaar wordt voortgezet. Resultaten die wel gehaald zijn borgen we, opdat het
resultaat blijvend is. Op de naleving van gemaakte afspraken zien we toe en we spreken elkaar
erop aan. Door geregeld in teamvergaderingen en bouwoverleggen terug te komen op de
afgesproken verbeteringen en door (collegiale) klassenbezoeken te plannen proberen we vast te
houden wat goed gaat.
De PDCA-cyclus is vooral gebaseerd op kwantitatieve informatie. Wij vinden het van belang deze
aan te vullen met de meer ‘zachte’ kant van de organisatieontwikkeling via de begrippen
inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren.
Inspireren =
Mobiliseren =
Waarderen =
Reflecteren =

Elkaar enthousiast maken om bij te dragen aan de bestaansreden, de
unieke kracht en positie van de school.
Het in beweging zetten van mensen om de doelstellingen en de
plannen van de school te realiseren.
Met elkaar bepalen wat er echt toe doet om de toegevoegde waarde van de
school voor leerlingen, ouders en vervolgonderwijs invulling te geven.
Stilstaan bij hetgeen is bereikt en leren van de manier waarop dat is
aangepakt.

Een belangrijk aspect van de kwaliteitszorg is de verantwoording die we afleggen over de
kwaliteit van ons onderwijs en over de gerealiseerde verbeteringen in de kwaliteit. Aan de
ouders, het schoolbestuur, de overheid en andere belanghebbenden willen we in alle openheid
laten zien waaraan onze school werkt en wat de effecten zijn van onze verbeteractiviteiten.

4.6.

Zelfevaluatie (interne beoordeling)

Op onze school zorgen we op systematische wijze voor het verbeteren en/of borgen van de
kwaliteit. Op basis van onze missie en visie hebben we op onze 6 beleidsterreinen vanuit het
strategisch plan doelen vastgesteld die de focus vormen voor onze kwaliteitszorg.







Onderwijskundig beleid:
Kwaliteitsbeleid:
Personeelsbeleid:
Algemeen beleid:
Financieel beleid:
PR en Communicatie:
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Met behulp van onderstaande vierjarenplanning zorgen we ervoor dat deze beleidsterreinen
regelmatig beoordeeld worden. In onderstaande schema staan de beleidsgebieden
gespecificeerd vanuit het WMK-MO model.
Jaar 1
2020-2021

Jaar 2
2021-2022

Jaar 3
2022-2023

Jaar 4
2023-2024

Quikscan
Kwaliteitskaarten:
1. kwaliteitszorg
2. ped.handelen
3. aanbod
4. did.handelen
5. schoolklimaat
6. opbrengsten

Zelfevaluatie
vragenlijst NMV
opbrengsten
Kwaliteitskaarten:
1. contacten ouders
2. zorg
3. schoolklimaat
4. IPB
5. zorg
6. opbrengsten

Quikscan
Kwaliteitskaarten:
1.IPB
2. did.handelen
3.inzet middelen
4.externe contacten
5.onderwijsleerproces
6.opbrengsten

Zelfevaluatie
vragenlijst NMV
opbrengsten
Kwaliteitskaarten:
1.kwaliteitszorg
2.professionalisering
3.toetsing
4.aanbod
5.actieve rol lln.
6. afname

Iedere 2 jaar beoordelen zowel team als directie de aangegeven beleidsterreinen met behulp van
de Quick Scan van het webbased kwaliteitsinstrument Werken met Kwaliteit (WMK-MO) en de
andere jaren met de zelfevaluatie van de NMV.
De beide rapporten worden geanalyseerd door het team en de directie en op basis van de
uitslagen en de analyse worden de verbeterpunten voor het komende schooljaar vastgesteld. Bij
de keuze van de verbeterpunten wordt nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch
beleidsplan, actuele ontwikkelingen en draagkracht.
Tevens voert de directie jaarlijks eind juni de kengetallen in (module Opbrengsten). De uitslagen
worden geanalyseerd met het team. Daarnaast wordt het beleidsterrein Opbrengsten (WMK-MO)
door de directie gediagnosticeerd. Op basis van een analyse van de kengetallen en de uitslagen
van de diagnose worden er verbeterpunten vastgesteld. De verbeterpunten uit de Quick Scan, de
zelfevaluatie, de kengetallen en de diagnose Opbrengsten worden gebruikt om vorm te geven
aan ons jaarplan. Het jaarplan wordt gecommuniceerd met het bestuur, het team en de MR. In de
communicatie naar de ouders vermelden we een aantal sterke punten van de school en de
gekozen verbeterpunten voor het komende schooljaar.
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4.7 De externe beoordeling
Naast de interne beoordeling bevraagt onze school ook externe partners om grip te krijgen op de
kwaliteit van de school. In een planning hebben we opgenomen wanneer we ouders, leerlingen
en leraren (in de rol van werknemer) bevragen.
Jaar 1
2020-2021

Jaar 2
2021-2022

Jaar 3
2022-2023

Leerlingen
Sociaal Emotioneel:
ZIEN!

Ouders:
Oudervragenlijst:
- sociale veiligheid

Leerlingen
Ouders
Leerlingvragenlijsten: De oudervragenlijst:
- algemeen
- algemeen
- sociale veiligheid
Personeel
Leraren vragenlijst:
- algemeen

Personeel :
- sociale vaardigheid

In de planning zijn opgenomen:
1.
De oudervragenlijst (benchmark)

- 1 x per drie jaar

2.

De leerlingenvragenlijst (benchmark)

- 1 x per vier jaar

3.

De lerarenvragenlijst (benchmark)

- 1 x per vier jaar

4.

Sociale veiligheid ouders

- 1 x per drie jaar

5.

Sociale veiligheid leerlingen

- 1 x per drie jaar

6.

Sociale veiligheid leraren

- 1 x per drie jaar

Jaar 4
2023-2024

De beoordeling van de vragenlijsten gebeurt digitaal met behulp van WMK. De uitslagen worden
bestudeerd en geanalyseerd door het bestuur, de directie en het team. Op basis van de analyse
worden er, in samenhang met de uitslagen van de Quick Scan, de diagnose Opbrengsten en de
kengetallen, verbeterpunten vastgesteld. Bij de keuze van de verbeterpunten wordt andermaal
nadrukkelijk gekeken naar het schoolplan, het strategisch beleidsplan, actuele ontwikkelingen en
draagkracht.
De uitslagen van de oudervragenlijst worden besproken met bestuur, MR, directie en team.
Tevens worden de resultaten - op hoofdlijnen - naar de ouders teruggekoppeld in de nieuwsbrief
van de school. Tijdens de ALV in juni zal het bestuur ook de oudertevredenheidsenquête /
vragenlijsten ouders presenteren.

De uitslagen van de lerarenvragenlijst worden - na analyse door de directie - besproken met het
team. De rapportage (lerarenvragenlijst) wordt aan het bestuurslid personeel en bestuurslid
kwaliteit en de algemene directie verstrekt en tevens worden de resultaten - op hoofdlijnen gepubliceerd in de nieuwsbrief van de school. Wat geldt voor de meer algemene vragenlijsten,
geldt ook voor de vragenlijsten Sociale veiligheid.
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5 Ons onderwijs
Wij werken vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori, gekoppeld aan hedendaagse
wetenschappen en inzichten.
Wij zien het als onze taak ons onderwijsprogramma zo in te richten dat alle kinderen zo goed
mogelijk tot hun recht komen en een doorgaande ontwikkeling kunnen doormaken, ongeacht de
verschillende leermogelijkheden. We houden er dus rekening mee hoe elk kind is en zich
ontwikkelt en stemmen de activiteiten zoveel als mogelijk af op de ontwikkeling van het kind. We
hebben gekozen voor een breed leerstofaanbod van een hoog niveau.

5.1 De vijf pedagogische uitgangspunten van
ons Montessorionderwijs
DE VOORBEREIDE OMGEVING IS AFGESTEMD OP DE PERIODE VAN GROEI

Iedere leeftijdsfase van kinderen hoort een andere omgeving. We
werken in onze school met vier bouwen: de peuterbouw - de
onderbouw - de middenbouw - de bovenbouw.
Binnen al deze bouwen is de voorbereide omgeving afgestemd op
de ontwikkelingsfase van de kinderen. Kinderen kunnen in deze
omgeving werk kiezen dat bij hun eigen niveau past. Dit houdt onder
andere in dat we werken met open kasten waarin kinderen zelf
(montessori) materiaal kunnen pakken; een omgeving waarin alles
wat er staat er toe doet; kinderen worden uitgedaagd om eigen
verantwoordelijkheid te nemen voor hun ontwikkeling, kinderen zijn
medeverantwoordelijk voor de inrichting en verzorging.

Het is de taak van de leraar om
een krachtige leeromgeving te
creëren waarin experimenteren,
zelf ontdekken, en/of de
onderzoekende houding, centraal
staat en creëert een krachtige
leeromgeving waarin
samenwerken, samenwerkend
leren en ‘het grote werk’
mogelijk is.

DE KINDEREN HEBBEN VRIJHEID IN WERKKEUZE, WERKTEMPO,
WERKDUUR EN WERKCYCLUS

We gaan in ons onderwijs uit van wilsontwikkeling. Om te leren leren
is het belangrijk dat kinderen eerst willen leren. Door de kinderen
eerst te leren kiezen en hier verantwoordelijkheid voor te dragen
leren we ze te willen leren.
Kinderen weten wat er voor een bepaalde periode van ze verwacht
wordt, de doelen zijn helder. Binnen deze kaders kiezen de kinderen
aan welke doelen ze gaan werken. De leraar geeft vanuit
observaties individuele lesjes, groepslesjes of algemene lessen.
Wanneer de doelen bereikt zijn, worden nieuwe doelen afgesproken.
We gaan uit van de zelfstandigheid van het kind. “Help mij het zelf te
doen” is een van de basisgedachte van het montessorionderwijs.
Kinderen werken in een eigen tempo aan zelf gekozen werk. Dit
doen we vanuit de gedachte: “vrijheid in gebondenheid”. De kaders
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voorbereide omgeving en de dag
zo in te richten dat kinderen ruimte
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leraar kent naast de didactische
leerlijnen de fases van identiteitsen morele ontwikkeling van
kinderen.
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zijn bepaald en terug te vinden in de voorbereide omgeving.
Binnen de kaders kunnen kinderen 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.
HETEROGENE GROEPEN

We werken met drie jaar groepen in één lokaal en vormen zo met
elkaar een ‘mini’ maatschappij. Alle kinderen krijgen zo in een
cyclus van drie jaar steeds een ‘andere’ rol. De jongste kinderen
leren van de oudere kinderen, ze zien waar ze naar toe kunnen
groeien. De oudere kinderen helpen de jongere kinderen,
waardoor ze zowel de stof extra verinnerlijken als ook zorg leren
te dragen voor een ander.

Het is de taak van de leraar om de
invloed van de heterogene
groepen op het sociale klimaat te
kennen en om individuen in
heterogene groepen te
begeleiden; de leerkracht heeft
een goed beeld van de mate
waarin de kinderen zich binnen de
driejarencyclus kunnen en mogen
ontwikkelen.

LANGE WERKCURVE

We streven iedere dag naar een zo lang mogelijk ononderbroken
werkperiode. Vanuit veel verschillende onderzoeken is de theorie
van Montessori gestaafd, dat wanneer je de kinderen een ruimere
werkperiode geeft, ze tot echt diepte leren kunnen komen. We
zoeken steeds meer de ruimte op om dit te bewerkstelligen.
CONCENTRATIE ALS UITGANGSPUNT VOOR HET OBSERVEREN

Door bovenstaande uitgangspunten creëren we een innerlijke
motivatie bij kinderen waardoor kinderen tot geconcentreerd leren
komen.
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Het is de taak van de leraar om in
de eigen groep en samen met het
schoolteam
naar
eenvan
maximale
Het is de
taak
de
ononderbroken
werkperiode
leraar om in de eigen te
streven.
groep en samen met het
Het is
de taak vannaar
de leraar
schoolteam
een om op
basis van observaties tijdens
maximale ononderbroken
activiteiten nieuwe doelen,
werkperiode te streven.
werkvormen, instructie of
individuele begeleiding te
formuleren aangepast aan het
individuele kind of de hele groep;
om samen met de kinderen te
evalueren op product en/of
procesniveau; de leerkacht kan
positieve feedback geven aan het
kind en zo het kind verder
aanzetten tot leervragen.
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5.2 Didactische uitgangspunten
DE RONDE IN DE DIDACTISCHE PIRAMIDE

Om onze pedagogische uitgangspunten om te zetten naar
onze didactische uitgangspunten werken wij met
verschillende bouwstenen. Vanuit onze voorbereide
omgeving en uitdagende activiteiten, observeren we de
kinderen op zowel didactisch handelen als op de
ontwikkeling van de executieve functies, we moedigen
kinderen aan om een volgende stap te zetten en voeren
dialogen met de kinderen. Waar nodig geven we
aangepaste instructie. We geven dit vorm via de stappen
van formatief evalueren.

Om alle kinderen goed te kunnen begeleiden werken we in
alle groepen met het rondemodel en de observatieapp Erik.

HET LUSMODEL

Een tweede bouwsteen is het lusmodel. Bij iedere observatie
wordt er gekeken waar het kind zich in het lusmodel bevind
en welke volgende stap er genomen kan worden door de
leraar. Dit model en het rondemodel hebben we gekoppeld
aan formatief evalueren.
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HET RONDEMODEL

In alle groepen wordt gewerkt met hetzelfde rondemodel. Wanneer de kinderen binnen komen,
kiezen ze werk en gaan aan het werk. De leraar observeert (pedagogische observatie),
vervolgens loopt de leraar een grote ronde langs alle kinderen (kinderen mogen vragen stellen),
hierna gaat de leraar weer observeren (didactisch) en daarna wordt er een kleine ronde gelopen,
waarin de leraar individuele of korte groepslesjes geeft. Hierna begint deze cyclus weer van
vooraf aan. Iedere dag wordt er een individueel kindgesprek gevoerd en regelmatig worden er
ook met meerdere kinderen peersessies gehouden. De onderstaande rondetekens worden
gebruikt om aan te geven aan de kinderen waar de leraar zich in de cyclus bevindt. Zo wordt
haar gedrag voorspelbaar voor alle kinderen.

5.3 Mathetiek
Mathetiek heeft in de oorspronkelijke betekenis betrekking op het leren als activiteit met gevolgen
(de mathesis). Wat geleerd is in een mathèma; de mathèmatieka is het geheel van wat er te
leren is. Maria Montessori schreef hier al over dat de school niet de eindige werkplaats is waar
geleerd is. Haar perspectief op vredesonderwijs bevat dezelfde belangrijke boodschap. De
school is een onderdeel van de open leergemeenschap waartoe onder andere ook thuis en de
maatschappij behoren.

Wij geven hier op de volgende manier invulling aan:
* Leren vindt plaats in vrijheid. De verhoudingen tussen leerlingen, leraren en andere mensen in
de leeromgeving is democratisch.
* Leren is verwonderen, is actief ontdekken en heeft tijd nodig om ervaringen te laten bezinken
en ze te kunnen verwerken tot ‘meer’.
* Leren gaat over ‘iets’ geleerd hebben en heeft gesprek en discussie onder leiding van leraren
nodig.
* Leren is een spontane activiteit, waarin ook onbedoelde leerervaringen ontstaan en mogen
ontstaan.
* Leren is associatief en de lerende brengt structuur en ordening aan. Kinderen worden daar op
maat en in meer of mindere mate bij geholpen.

5.4 Ons aanbod
Ons aanbod is naast het montessoricurriculum afgestemd op de drie cirkels
van G. Biesta1, aangevuld met de fysieke ontwikkeling. Alle kinderen hebben
een eigen Kind-Werk-Dossier (KWD) waarin per bouw alle (kern)doelen
beschreven staan en waarin kinderen hun ‘bewijs’werk verzamelen. Dit geeft
het kind richting aan een volgend leerdoel. Er is uitzicht op wat er te leren valt,
waardoor er een perspectief ontstaat dat het kind voor zichzelf bedenkt. Het
kind formuleert zelfstandig de leerdoelen en leert verantwoordelijkheid te
dragen over het eigen leren. Leraren begeleiden vooral op het ontwikkelen van
vaardigheden om kennis te leren. Daarnaast bieden we verschillende
gastlessen en buitenschoolse activiteiten aan op allerlei verschillende thema’s.

1

Delors, J. Et al (1996) Learning: The Treasure Within. Parijs: UNESCO
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Vakgebied

Sub gebied

Peuterbouw

Onderbouw

Middenbouw Bovenbouw

Spreken en
luisteren

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Taal Doen

Taal Doen

Spellen en
Stellen

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Taal Doen

Taal Doen

Lezen

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Getallen en
bewerkingen

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Verhoudinge
n breuken,
decimale
getallen en
procenten

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Meten en
Meetkunde

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Verbanden

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn
WMBO
‘Ik wil
rekenen’

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Da Vinci

Da Vinci

Ik in de groep

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Ik in de school

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Kwalificaties
Taal

Taalbeschou
wing en
vreemde taal
Rekenen

Kennisgebieden
Socialsatie
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Ik in de wereld

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Samenspelensamenwerken

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Wees
taakgericht

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
Planning
KWD
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
Planning
KWD
De
Vreedzame
School

Wees
zelfstandig

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
Planning
KWD
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
Planning
KWD
De
Vreedzame
School

Wees een
burger

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Weten wie je
bent

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Omgaan met
gevoelens

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Montessori
leerlijn
De
Vreedzame
School

Binnen- en
buiten- spel
Binnen- en
buiten- gym
Streeplopen

Binnen- en
buiten- spel
Binnen- en
buiten- gym
Streeplopen

Binnen- en
buiten- spel
Binnen- en
buiten- gym

Binnen- en
buiten- spel
Binnen- en
buiten- gym

Subjectwording

Fysieke
ontwikkeling
Bewegen in de
grote ruimte
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Bewegen met
mijn handen en
vingers

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn
Novoskript

Montessori
leerlijn
Novoskript

Montessori
leerlijn
Novoskript

Mijn
ontwikkeling

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Da Vinci

Da Vinci

Bedenken en
creëren

Montessori
leerlijn
Kunstatelier

Montessori
leerlijn
Kunstatelier

Montessori
leerlijn
Kunstatelier

Montessori
leerlijn
Kunstatelier

Gehoor

Montessori
leerlijn
Muziekles

Montessori
leerlijn
Muziekles

Muziekles

Muziekles

Waarneming

Montessori
leerlijn
Kunstklas

Montessori
leerlijn
Kunstklas

Kunstklas

Kunstklas

Smaak en geur

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Tast

Montessori
leerlijn

Montessori
leerlijn

Zintuigelijke
ontwikkeling

In onderstaand schema schetsen wij ons aanbod.De doelen en het daarbij horende zichtbaar
gedrag staan beschreven in het katern voor de leraar van het KWD.

5.5 Voorzieningen voor kinderen met specifieke
onderwijsbehoeften
Aan leerlingen die problemen ondervinden om hun leer- en ontwikkelingsproces goed te laten
verlopen, bieden wij op de Montessorischool Wassenaar extra ondersteuning. Dit betreft niet
alleen leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen, maar ook leerlingen die meer begaafd zijn of
extra uitdagingsbehoeften hebben. De extra zorg die wij leerlingen bieden is mogelijk op drie
niveaus:
1.

extra zorg in de groep

2.

extra zorg binnen de school

3.

extra zorg op bovenschools niveau.

In het ondersteuningsplan zijn deze voorzieningen nader uitgewerkt.
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5.6 Verantwoording
Montessorischool Wassenaar verantwoordt zich graag over haar gehele
onderwijs. We willen ons echter niet alleen verantwoorden met toetsen, de
nadruk van onze verantwoording komt voornamelijk vanuit pedagogisch
evalueren2. Wij geloven dat pedagogisch evalueren ruimte geeft voor
ontwikkeling. De afgelopen twee jaar heeft het team hier kennis meegemaakt
en vaardigheden eigen gemaakt om hier vorm aan te geven. Het systeem wat
we hier voor gebruiken is het Triband verantwoorden3. In onderstaand schema
hebben we in kaart gebracht aan wie en op welke wijze we ons onderwijs
verantwoorden.
Golflengte 1: ‘Weet wat je meet’.
We verantwoorden samen met
derden, externen die normeren.
Golflengte 2: ‘Vergelijk de
ervaringen’.
We verantwoorden met
groepsleraren, IB en collega’s, die
weten wat de school van waarde
vindt; zij hebben ook een norm.
Golflengte 3: ‘Je bent wat je weet’.
We verantwoorden met de kinderen zelf, met hen samen ontstaan de criteria
en de norm ten opzichte van hun eigen ontwikkeling.

Pedagogisch
evalueren
Het is de kerntaak van
scholen om leerlingen
te helpen in hun groei
en deze benadering
van evalueren effectief
is gebleken om dit te
realiseren.
Realtime informatie,
door reflectie en
feedback.
Vanuit een
gezamenlijke visie op
evalueren, een positief
sociaal klimaat, als
team aan de slag om
samen te leren.

Triband verantwoorden
Montessorischool
Wassenaar

Kwalificatie
Weten en doen

Socialisatie
Samenleven

Golflengte 1
Gestandaardiseerd
N=17.000.000

Eindtoets, AVI/DMT
verzameld in ParnasSys

Veiligheidsmonitor
Tevredenheidsonderzoek
ouders

Golflengte 2
Gewaardeerd
N=300/30

ERIK!
LVS
Avi-toetsen
10 minuten gesprekken

Veiligheidsmonitor
Zien

Golflengte 3
Kwalitatief
N=1

KWD
-presentaties,
-werkstukken
-formatief assistent
-toetsen
-evaluatie kinderen
-evaluatie ouders

KWD
-self assessment
-groepswerk
-peer assistent

Subjectwording
Zijn

KWD
-meesterstuk
-evaluaties en reflecties

In onze verantwoordingskalender hebben we ons pedagogisch evaluatie programma een
betekenisvolle plaats gegeven. Betekenisvol voor leraren en voor kinderen.
Meer over onze verantwoording is terug te lezen in onze verantwoordingskalender.
2
3

Catelijns, J, Segers M. Evalueren om te leren, mei 2011
Zwart A. Wat als je onderwijs ruimte geeft? Juni 2017
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6 PERSONEEL
6.1 De doelen van het personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid kent de volgende doelstellingen:
‘Het zit niet in
- Een leven lang leren met en van elkaar.
middelen en
- Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed
papieren, maar in
werkklimaat waarin het personeel tot zijn recht komt,
mensen en manieren’
ontwikkelkansen krijgt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar
samenwerking bevorderd wordt.
- Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van ons werk, door het verminderen
van administratieve last, verminderen van bureaucratie en beter grenzen te stellen aan onze
‘ruimhartigheid’.
- Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die
zekerheid biedt en perspectieven geeft.
- Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van onze
school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.
Bij dat laatste proberen we te komen tot het regelmatig en systematisch afstemmen van de
kennis, het inzicht, de vaardigheden en houding van de medewerkers op wat voor de school
belangrijk is. Bij de werving en de begeleiding van medewerkers richten wij ons op een optimale
afstemming tussen de schoolontwikkeling en de persoonlijke ontwikkeling.

6.2 De inzet en ontwikkeling van personeel
Omdat wij op de Montessorischool Wassenaar onderwijs willen bieden van hoge kwaliteit, willen
we ook dat de medewerkers aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Op de Montessorischool
Wassenaar zijn diverse medewerkers werkzaam. De grootste groep wordt gevormd door de
leerkrachten. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsprogramma. Naast hun
lesgevende taak hebben veel leerkrachten nog een aantal coördinerende taken, bijvoorbeeld op
het gebied van: computeractiviteiten en ICT, onderbouw, middenbouw, bovenbouw, kosmisch
onderwijs, kinderen met extra uitdagingsbehoeften. Niet alle groepsleerkrachten zijn fulltime
werkzaam op de school. Wij geven er echter de voorkeur aan dat er voor een groep niet meer
dan twee vaste groepsleerkrachten staan.
Het bewegingsonderwijs wordt in groep 3 t/m 8 verzorgd door een vakleerkracht.
Het muziekonderwijs wordt voor alle groepen verzorgd door een vakleerkracht[MVH1].
We hebben ter ondersteuning van leerkrachten en leerlingen ruimte vrijgemaakt voor een interne
begeleider en een remedial teacher. Daarnaast is er voor één dagdeel in de week remedial
teaching beschikbaar vanuit de SAD door het convenant.
De directeur wordt ondersteund door een secretaresse die vier ochtenden werkzaam is.
Om een nieuwe generatie goede leerkrachten op te leiden bieden wij op de Montessorischool
Wassenaar jaarlijks aan meerdere studenten de gelegenheid stage te lopen. Zij werken onder
toezicht van een ervaren leerkracht en zijn in periodes van enkele weken tot een half jaar aan
één of meerdere groepen verbonden. Al naar gelang hoever zij in hun studie gevorderd zijn,
geven zij ook deels zelfstandig les. In het kader van de begeleiding van stagiaires hebben we
geregeld contact met de hogescholen waar de stagiaires studeren.
Met de medewerkers kennen we de volgende vormen van overleg:

Inhoudelijke teamvergadering 4 x per jaar

Directie - IB 1 x per maand

Leerlingbespreking ( iedere 6 weken, leraar - IB)
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eenmaal per maand een huishoudelijke teamvergadering



eenmaal per 3 weken bouwoverleg




eenmaal per 3 weken taak werkgroepen
4 x per jaar een studiedag

Groepsleerkrachten hebben eenmaal per 3 weken administratiemiddag; de groep wordt
vervangen. De groepsleerkracht kan andere werkzaamheden verrichten in het kader van
duurzame ontwikkeling, het doen van groepsbezoeken in het kader van de coaching en collegiale
consultatie, waarna de bevindingen met de betreffende leerkracht worden besproken, etc.
In het jaarlijks gesprek uit de gesprekscyclus wordt besproken hoe de medewerker zich verder
kan ontwikkelen ter versterking van het realiseren van de onderwijsinhoudelijke en
organisatorische doelstellingen van de school. Het gesprek mondt uit in een persoonlijk
ontwikkelplan (POP) waarin concrete verwachtingen en de wijze van begeleiden en van
evalueren worden vastgelegd. In een cyclisch proces van steeds terugkerende gesprekken
(evaluatie-, voortgangs- en functioneringsgesprekken) werkt elke medewerker aan de eigen
competenties en wordt de ontwikkeling van de school versterkt.
De wijze waarop de leerkrachten blijven werken aan het bijhouden en versterken van hun
bekwaamheid wordt neergelegd in hun bekwaamheidsdossier. Belangrijke elementen van dat
dossier zijn:
 Persoonsgegevens, zoals een cv, beschrijving van de onderwijsloopbaan en van de
competenties (deze laatste op basis van de Quick Scan van SBL);
 Schoolgegevens, zoals taakomschrijvingen en gespreksverslagen;
 Ontwikkelingsgegevens, zoals nascholingsactiviteiten, POP’s.
Nascholingsactiviteiten (individueel dan wel in groeps- of teamverband) houden altijd direct
verband met het realiseren van de doelstellingen van het onderwijs op korte dan wel op wat
langere termijn. Nascholing heeft aan belang gewonnen om de professionaliteit en de kwaliteit
van ons onderwijs te kunnen verhogen.

6.3 Arbo-beleid
Onze school heeft met Arbodienst Perspectief een Arbo-contract afgesloten. Het beleid is erop
gericht om uitval van leerkrachten te voorkomen. Bij langdurige uitval stelt de arbeidsdeskundige,
eventueel in overleg met de bedrijfsarts, een probleemanalyse op. De directeur en de zieke
leerkracht stellen vervolgens een plan van aanpak op.
Tevens bestaat de mogelijkheid voor overleg met de bedrijfsarts en de personeelsconsulent in
het Sociaal Medisch Overleg. Wij hechten veel belang aan een gezond leef- en werkklimaat in en
rondom de school. Via Youforce (Metrium) houden we onze ziektedossier digitaal bij.
We beschikken over een registratieformulier voor het melden van een ongeval en de oorzaak
daarvan. Op die manier kunnen we tekortkomingen aan het gebouw en/of materialen in kaart
brengen en acties plannen. Voor de speeltoestellen is een logboek aanwezig voor het bijhouden
van onderhoud en het melden van eventuele ongevallen. De brandweer heeft een
gebruiksvergunning afgegeven en (daarmee) via de vergunning de school brandveilig verklaard.
Op de school is een calamiteitenplan, ontruimingsplan aanwezig. Ook wordt er één keer in de
vier jaar een RI&E opgesteld, welke jaarlijks geëvalueerd wordt en desgewenst bijgesteld.
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7 PR en COMMUNICATIE
De MSW communiceert over leerlingen en over organisatiespecifieke zaken. Er wordt zowel
intern als extern gecommuniceerd.
De Montessorischool Wassenaar heeft de volgende communicatiekanalen tot haar beschikking:
Schoolgids
Ouders, leerkrachten en bestuur worden middels de schoolgids geïnformeerd over het
schoolbeleid, de afspraken, reglementen, schooltijden en andere praktische zaken van de school.
Welkom boekjes
Voor ouders van nieuwe leerlingen heeft de school ‘welkom boekjes’. Ouders met kinderen die
starten in de onder- midden- of bovenbouw worden geïnformeerd over het hoe en wat in de
betreffende 'bouw'.

Social Schools
In 2018 zijn wij het mediaplatform Social Schools gaan gebruiken. Dit is het communicatiemiddel
van school met de ouders.
Schoolkrant
De schoolkrant verschijnt 3 x per jaar. Deze wordt gemaakt voor en door leerlingen met hulp van
de ‘schoolkrantouders’. Ze maken samen een schoolkrant en leren daarmee stukjes te schrijven.
Ook wordt daarmee de betrokkenheid bij de school vergroot.
Website
Tot slot heeft de school een website, waarop alle informatie over de school te vinden is. Hiermee
willen we (nieuwe) ouders en andere geïnteresseerden informeren en enthousiasmeren over de
school.
We willen met de communicatiemiddelen die we hebben goed vindbaar zijn voor de ouders en
potentiële ouders. Alle informatie wordt regelmatig geactualiseerd, dit is een actief proces.
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8 HUISVESTING
Wij willen dat het schoolgebouw van de Montessorischool Wassenaar een aantrekkelijke
uitstraling heeft. Dit betekent dat de school er modern, fris en vrolijk uitziet en dat er
enthousiasme uitstraalt van alle gebruikers van de school.
Het gebruik van kleur in het gebouw is beperkt, omdat de MSW ervan uitgaat dat de gebruikers
van het gebouw de kleur geven aan het gebouw en de omgeving in een ruimte die verder rust
uitstraalt. We hebben een ‘groen schoolplein’, waar kinderen kunnen spelen en leren met, in en
van het groen.
We willen in het gebouw de komende periode duurzaam en toekomstbestendig maken. Hiervoor
zullen we moeten verbouwen. De droom is een footprint van ‘NUL’. We zijn aan het onderzoeken
welke financiële middelen we hiervoor kunnen, mogen en willen inzetten.
De urgentie voor het maken van duurzame keuzes van en voor onze kinderen vinden wij horen
bij onze kerntaak. Onze school is onderdeel van de samenleving en levert daar ook een
duurzame bijdrage aan. Daarbij hoort bewustzijn en voorleven, zonder kinderen angstig te maken
voor de toekomst. Met de uitstraling van het gebouw, zowel binnen als buiten, willen we onze
doelstellingen duidelijk laten zien: ‘duurzaam, kosmisch en groen’.
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9 FINANCIËN
MSW voert een verantwoord en solide financieel beleid, waarbij middelen optimaal worden
ingezet voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de risico’s in de organisatie
voldoende worden afgedekt.

9.1 Lumpsum financiering
Vanuit de overheid ontvangt Montessorischool Wassenaar jaarlijks gelden per leerling voor de
inzet van personeel, onderhoud gebouw en aanschaf van (leer-)middelen. Daarnaast ontvangt de
school aanvullende middelen, via de prestatiebox. Met de inzet van deze middelen kan de school
zelf keuzes maken om bijvoorbeeld projectonderwijs te geven of middelen aan te schaffen, die
passend zijn bij bepaalde onderwijskundige keuzes die de school maakt.

9.2 Interne geldstromen
De vrijwillige ouderbijdrage wordt door de vereniging tot steun geïnd en beheerd in samenspraak
met het bestuur en de directeur. Jaarlijks is er op de Algemene Ledenvergadering inspraak voor
alle leden (ouders) en jaarlijks is er een kascontrole.

9.3 Externe geldstromen
Externe geldstromen komen ook voor. Hieronder wordt dan vooral verstaan de geldstroom die
wordt ingezet door het samenwerkingsverband. Hier gaat het dan voornamelijk over de inzet van
middelen voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ons samenwerkingsverband verdeelt de
middelen naar rato van leerlingenaantallen over de scholen. Daarnaast kennen we ook nog de
gemeentelijke subsidie voor school- en leerlingbegeleiding en vragen wij voor sommige projecten
subsidie aan.

9.4 Sponsoring
Op sponsoring is beleid gemaakt. In de schoolgids is dit beleid opgenomen. De schoolgids wordt
jaarlijks bijgesteld en gepubliceerd op de website.

9.5 Begrotingen
De MSW maakt jaarlijks, in het najaar, een begroting voor een volgend kalenderjaar. In deze
begroting is zichtbaar welke middelen het rijk beschikbaar stelt voor onze school. Naar
aanleiding van deze begroting en het beschikbare budget wordt jaarlijks in het voorjaar een
personele begroting gemaakt voor het nieuwe schooljaar. Dit noemen we formatieplan. Het
bestuur en de MR geeft instemming op de begroting en het formatieplan.

Aan de hand van de jaarrekening, de begroting en tussentijdse kwartaalrapportages wordt op
vaste momenten in een jaar zichtbaar welke middelen we ter beschikking hadden en hoe deze
zijn ingezet.
MSW werkt met bestemmingsbudgetten en budgetverantwoordelijkheden op diverse
werkgebieden binnen de school die worden gekenmerkt door een close-end financiering (op=op)
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