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Beste ouders, verzorgers,
Voor u ligt de schoolgids die u informatie verschaft over het reilen en zeilen op
onze school.
Dit jaar is de opzet van onze schoolgids anders. Voor allerlei praktische zaken en voor de
jaarplanning verwijzen wij u naar de schoolkalender. Deze kalender ontvangt u aan het begin van het
schooljaar. Informatie van onderwijsinhoudelijke aard zullen wij u voortaan digitaal aanbieden,
namelijk via onze website www.montessori-boz.nl.
Eventuele veranderingen of toevoegingen aan de schoolkalender
zullen u, evenals alle tussentijdse “nieuwtjes”, worden meegedeeld via onze
Nieuwsbrief die u per mail van ons ontvangt.
Deze informatie is ook te vinden op onze website:
www.montessori-boz.nl
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Wij gaan er met elkaar een leuk, leerzaam, gezellig en bruisend schooljaar van maken!
Team Basisschool Montessori

Stichting ABBO
De scholen van ABBO zijn allemaal opgericht door ouders en kennen elk een eigen onderwijsconcept.
Er zijn zes ABBO-scholen. De Krabbenkooi, Algemene School Oost, de Montessorischool, en de
Aanloop in Bergen op Zoom, de Rode Schouw in Halsteren en de Nieuwe Veste in Steenbergen. Met
toekomstgericht, creatief en vernieuwend onderwijs haalt elke school het meest bijzondere naar
boven in ieder kind. De missie van stichting ABBO is: “Laat uw kind bijzonder zijn”.
Vanuit onze missie is het de overtuiging van alle ABBO- scholen dat onderwijs méér moet bieden
dan goede resultaten op het gebied van taal en rekenen. Natuurlijk voldoen onze scholen aan de
eisen die de onderwijsinspectie stelt, maar het onderwijs op de ABBO-scholen levert vooral een
bijdrage aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen zodat al hun talenten en mogelijkheden tot
bloei komen.
Op die manier bereiden wij onze leerlingen het beste voor op hun toekomstige rol in de samenleving.
Dit doen wij door het aanbieden van “twenty-first century skills”. Onze leerlingen worden opgeleid tot
creatieve denkers, onderzoekende en ondernemende mensen die kunnen samenwerken en
verbinden.
Dit doen wij samen met ouders. Juist omdat onze scholen door ouders zijn opgericht, vinden wij het
educatief partnerschap tussen school en ouders van groot belang. Wij zijn ervan overtuigd dat dit
ertoe leidt dat we het meest bijzondere uit ieder kind naar boven kunnen halen.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 6 leden die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bestuurstaken. Tevens
dragen zij zorg voor de bewaking van het karakter van het algemeen bijzonder basisonderwijs waar de
ABBO-scholen toe behoren. Algemeen bijzondere scholen zijn openbaar toegankelijk en opgericht
door ouders.
Dhr. Conny van Loenhout is werkzaam als algemeen directeur van stichting ABBO.
Er is in de relatie bestuur - directie een duidelijke scheiding tussen bestuur, toezicht en management.
De directeuren van de 6 scholen zijn integraal verantwoordelijk voor hun school. Meerdere malen per
jaar leggen zij schriftelijk (monitoringsverslagen) en mondeling verantwoording af over het door hen
gevoerde beleid. Bovenschoolse zaken en de algemene aansturing worden uiteraard door de
directeur geregeld. Het bestuur houdt toezicht op de uitvoering van het beleid op stichtings- en
schoolniveau.
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Samenwerkingspartners
Op al onze scholen bieden wij kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang aan.
Hierbij werken wij samen met Stichting Mamaloe. Samen met hen dragen wij zorg voor een
doorgaande leerlijn van 0 tot en met 12 jaar.
Daarnaast werken de ABBO-scholen intensief samen met een aantal partners uit de regio om het
brede onderwijsaanbod op onze scholen vorm te geven. Zo zijn wij met het CKB de Maagd een
leerorkest gestart. Ook is er veel aandacht voor dans, zang en drama waarbij wij samenwerken met
Boogie Down. In partnerschap met het CIOS zetten wij in op hoogwaardig bewegingsonderwijs.
Natuurlijk houden wij in ons onderwijsaanbod ook rekening met de ontwikkelingen in de samenleving.
Door steeds te zoeken naar verbreding en vernieuwing van ons onderwijsaanbod zorgen wij ervoor dat
ons onderwijs aansluit bij de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben in de 21e eeuw.

Passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Het is de bedoeling van passend onderwijs dat
zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Stichting ABBO maakt
met acht andere schoolbesturen in de regio onderdeel uit van het samenwerkingsverband passend
onderwijs Brabantse Wal. De regio bestaat uit de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en
Woensdrecht. In dit samenwerkingsverband werken alle basisscholen, de speciale basisschool De
Driemaster en de speciale scholen De Kornalijn, en De Kameleon samen. Ook de Mytylschool in
Roosendaal maakt deel uit van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband adviseert
en ondersteunt onze scholen bij het vormgeven van passend onderwijs.
Omdat wij vinden dat elk kind bijzonder is, werken de ABBO-scholen zoveel mogelijk toe naar
inclusief onderwijs. Dat betekent dat wij ieder kind onderwijs willen bieden, ook kinderen met een
extra ondersteuningsbehoefte die in aanmerking komen voor speciaal onderwijs. In overleg met
ouders, leerkrachten en trajectbegeleiders van het samenwerkingsverband bekijken wij op welke
wijze de school invulling kan geven aan het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft. In alle
gevallen is daarbij sprake van maatwerk. Daarbij zal de school nadrukkelijk aangeven wat wél en niet
kan. Op basis hiervan geven wij de ouders de keuze om gebruik te maken van het maatwerkarrangement van de school of de keuze te maken voor plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs.
Bij vragen over onze onderwijszorg kunt u uiteraard terecht bij de leerkracht, de intern begeleider en de
schooldirecteur. Indien u toch nog vragen heeft kunt u ook contact opnemen met het
samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via telefoonnummer 01644

237557. U kunt ook de linked in pagina van het samenwerkingsverband bezoeken via
www.linkedin.com/pub/passend-onderwijs-brabantse-wal.
Overige interessante websites:
www.passendonderwijs.nl
www.passendonderwijsenouders.nl
www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Aanmelding
U kunt uw kind het beste aanmelden rond de 3e verjaardag. Eerder mag natuurlijk ook; zo kunnen wij al
vroeg op de hoogte zijn van de te verwachten instroom van 4-jarigen. Aanmelding liefst uiterlijk 10
weken voordat uw kind 4 jaar wordt, door het aanmeldformulier in te vullen. Als uw kind later wordt
aangemeld, kan het zijn dat uw kind niet op tijd geplaatst kan worden. Bij de eerste aanmelding op de
basisschool is uw informatie van groot belang om voor de juiste begeleiding van uw kind te kunnen
zorgen. Als u vermoedt dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan dient u dat bij de aanmelding door te
geven. Wij zullen dan onderzoeken of uw kind extra ondersteuning nodig heeft.
Een paar maanden voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een uitnodiging om kennis te maken
met de leerkracht van uw kind. Met die leerkracht maakt u afspraken over de ‘wen’ dagen van uw kind.
Bij een overstap van een andere basisschool naar onze school binnen de regio bestaat de afspraak
tussen de basisscholen, dat er altijd contact is tussen de twee scholen, voordat tot plaatsing
overgegaan wordt.
Bij een verhuizing krijgt de school ter informatie het onderwijskundig rapport van de vorige school.
Als u uw kind wilt aanmelden voor onze school, kunt u contact opnemen met de school. We maken
dan een afspraak voor een informatief gesprek en een rondleiding door de school. Wanneer onze
school u aanspreekt krijgt u een inschrijfformulier mee naar huis. Na ontvangst van uw inschrijving
sturen wij u een bevestiging.

Onze Montessorischool
Onze school is een basisschool in het hart van Bergen op Zoom en heeft een wijk-, stads- en een
streekfunctie. Met een visie die er zorg voor draagt dat kinderen zich stevig voelen, als basis om te
groeien en leren.
Op onze Montessori basisschool benaderen we levens-beschouwing vanuit de kosmische visie. Dit
betekent dat we omgaan met alle geloofsovertuigingen als onderdeel van een geheel, waarin we
respectvol omgaan met de verschillen.

Geschiedenis en ligging van de school
De school is in 1984 gesticht door een groep ouders. Na een viertal andere gebouwen bewoond te
hebben in de wijk Bergen op Zoom-Oost , is de school sinds december 1993 gevestigd aan de
Noordsingel 57, in de binnenstad van Bergen op Zoom.
In 1996 is de school uit het gebouw gegroeid. Na een periode van huisvestingsproblemen is in mei
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1998 het school-gebouw aan de Thomas de Rouckstraat 2 ter beschikking van de
Montessorischool gekomen.

Montessori-onderwijs
Maria Montessori
Maria Montessori (1870-1952) was wat je noemt een wereld-burger. Geboren in Italië, waar zij de eerste
vrouwelijke arts was, bereisde zij de hele wereld. In ziekenhuizen kwam zij in contact met kinderen.
Zij maakte materialen om hen te helpen bij hun ontwikkeling. Haar werkwijze had veel succes. In
Rome richtte Montessori de ‘Casa dei Bambini’ op. In 1917 startte zij met cursussen voor
leerkrachten. Haar ideeën kregen wereldwijd bekendheid. Maria Montessori woonde in vele landen,
waaronder Nederland. Over de gehele wereld zijn Montessorischolen te vinden.

Vormgeving van ons onderwijs
Onze doelen
Wij willen dat kinderen zich veilig en geborgen voelen op onze school.
Elke leerkracht draagt middels persoonlijke aandacht bij aan het ontwikkelen van de mogelijkheden en
talenten van alle kinderen. Het bieden van een uitdagende en optimale voorbereide leeromgeving is
hierbij een voorwaarde. Omdat ieder kind uniek is stemmen wij ons onderwijsaanbod af op aanleg,
afkomst, tempo, cultuur, geaardheid en begaafdheid.
Alle leerkrachten hebben de Montessoriopleiding gevolgd. Ze weten de kinderen op dusdanige wijze
te observeren en de juiste begeleiding te geven om goed te leren kiezen en plannen, te leren
omgaan met vrijheden en verantwoordelijkheid en hen te leren om verbanden te zien.

De doorgaande lijn in relatie tot het pedagogisch klimaat
De sfeer op onze school is warm, open, respectvol en geborgen. Leerkrachten voelen zich zeer
betrokken bij de kinderen. Het feit dat onze leerlingen zich op hun gemak en ‘thuis’ voelen is een
sterk punt bij ons op school. Het goed in je vel zitten is een belangrijke voorwaarde om je te kunnen
ontwikkelen. We besteden veel aandacht aan de sfeer en de leeromgeving bij ons op school. Via een
ononder-broken leer- en ontwikkelingsproces (de doorgaande lijn) kunnen de kinderen die kennis en
vaardigheden opdoen die zij nodig hebben om een zelfstandig, verantwoordelijk, sociaal en kritisch
denkend mens te worden.
Dit leerproces geven wij vorm door onze manier van lesgeven. We geven steun waar dat nodig is en
met de voorbereide leeromgeving en de Montessori materialen worden de kinderen uitgedaagd zich
verder te ontwikkelen. Zelfstandigheid bevorderen staat daarbij voorop.
`Help mij het zelf te doen` is één van de belangrijkste
uitgangspunten van Maria Montessori.

Principe van zelfontwikkeling
Een belangrijk onderdeel in de leeromgeving van onze Montessorischool zijn de leermiddelen, het
ontwikkelingsmateriaal genoemd. De kinderen gebruiken dit materiaal om zichzelf te ontwikkelen.
Daarnaast zetten wij de materialen ook in bij methodes die we gebruiken.
Voor iedere ontwikkelingsfase is er ander materiaal. Het materiaal is middel en geen doel op zich.
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Daarom gebruiken we ook niet-Montessorimaterialen in ons onderwijs.

In de dagelijkse praktijk
We willen ons onderwijs laten aansluiten bij de belangstelling van kinderen voor de wereld om hen
heen. Aandacht, verwondering en verbeeldingskracht spelen hierbij een belangrijke rol. Concreet
betekent dit, dat er in alle groepen materialen aanwezig zijn die tegemoet komen aan de gevoelige
perioden. Onze kinderen krijgen een bepaalde mate van vrijheid waarbinnen zij mogen leren naar
aanleg, tempo en belangstelling. Hierbij is het nodig, dat zij een zelfstandige en gedisciplineerde
werkhouding ontwikkelen, waarbij alle schoolse vakken evenwichtig aan bod komen. Bij het “leren
leren” heeft het kind onze begeleiding nodig.

Gevoelige perioden
Uitgangspunt voor het Montessori onderwijs is aansluiting te zoeken bij de ´gevoelige perioden´ van
het kind. Dit zijn perioden waarin een kind veel belangstelling heeft voor een bepaald leergebied. In
zo´n periode neemt het kind de kennis van dat gebied beter op. Alle kinderen maken deze perioden
door, maar niet allemaal op dezelfde leeftijd. Door goed naar het kind te kijken kunnen ouders en
leerkrachten ontdekken voor welke kennis en vaardigheid het kind gevoelig is en daar zoveel
mogelijk op inspelen.

De voorbereide omgeving
De omgeving moet het kind uitdagen tot leren. Hoe meer de omgeving aangepast wordt aan de
behoeften van het kind, des te meer zal het kind leren. Dit betekent dat het materiaal goed zichtbaar
en overzichtelijk in de lokalen moet zijn opgesteld. De kinderen kunnen het materiaal zelf pakken en
opruimen. De leerkracht zorgt voor de juiste werksfeer in de groep. Een sfeer waar een ieder
zelfstandig of samen met anderen kan werken. De leeromgeving moet rustig zijn en de kinderen
moeten leren elkaar niet te storen tijdens het werk. Op die manier wordt elk kind in staat gesteld
zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen.

Vrijheid in gebondenheid
In ons onderwijs vinden we een zekere mate van vrijheid in werkkeuze belangrijk. Het is de taak van
de leerkracht om het kind te stimuleren en aan te moedigen het niveau te bereiken wat voor
hem/haar haalbaar is. Observeren is hierbij heel belangrijk.
Vanwege de eigen keuze werken de kinderen niet altijd aan dezelfde taken. Daardoor zijn de dag- en
weektaken soms verschillend.
Als het gaat om leervoorwaarden kan het zo zijn dat voor het ene kind een rustig plekje nodig is en
het andere kind in een groepje goed functioneert. Samenwerken vinden wij belangrijk. Daarom
vinden er geregeld groepslessen en groepsopdrachten plaats. Samenwerken kan ook in tweetallen.

ESIS
De leerkracht houdt de ontwikkeling en de vorderingen bij o.a. door middel van signaleringen die worden
verwerkt in ESIS (een volgsysteem voor kinderen individueel en voor de groep) en in de individuele map
van elk kind.

Het Montessorimateriaal
In het Montessorionderwijs neemt het materiaal, waarmee de kinderen werken, een belangrijke plaats in.
Het materiaal is een middel om al werkend en handelend begrippen en vaardigheden te leren. Het is een
schakel tussen het doen en het denken. Met concreet en symbolisch materiaal krijgt het kind inzicht in
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soms moeilijke en abstracte begrippen. Het materiaal geeft de mogelijkheid de zintuigen te gebruiken bij
het in zich opnemen van de leerstof. Het materiaal is vaak ook zelfcorrigerend, waardoor de kinderen
zonder inmenging van de leerkracht ‘fouten’ kunnen ontdekken en herstellen. Het materiaal is aangepast
aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Bij jonge kinderen bijvoorbeeld wordt vooral tegemoet
gekomen aan hun zintuiglijke behoeften (waardoor overigens ook de verstandelijke vermogens worden
geactiveerd). Voor de oudere kinderen is het materiaal meer gericht op de intellectuele vaardigheden en
op de groeiende belangstelling voor de wereld om hen heen. Het materiaal ziet er aantrekkelijk uit.
Daardoor vormt het voortdurend een uitnodiging en dat is nu precies waar het om gaat. Montessori heeft
het zelf maken van materiaal door de leerkracht altijd gestimuleerd. Vandaar dat ook wij veel algemene
leermiddelen aanpassen en soms zelf materiaal maken.

Volgen van onze leerlingen en afstemmen op de
onderwijsbehoeften
Om een kind goed te kunnen volgen en vervolgens goed af te kunnen stemmen op de
onderwijsbehoeften gebruiken wij de volgende middelen:
Observaties;
Toetsen aan de hand van het Montessorimateriaal en niet Montessorimateriaal;
Pravoo voor de onderbouw;
ESIS;
Werk- en gedragsregistratie;
Verslagen;
Cito toetsen; het Cito leerlingvolgsysteem;
Leerlingbespreking in bouwoverleg;
SAQI, een observatiesysteem voor sociale competentie;
Digitaal Handelings Protocol Hoogbegaafdheid (DHH).
Alle gegevens gaan met het kind mee naar de volgende groep. Aan het eind van ieder schooljaar
vindt een overdracht plaats van de kinderen die naar een andere leerkracht gaan.
De school hanteert standaard formulieren voor:
Overdracht peuterspeelzaal naar de basisschool;
Groepsbesprekingen, groepsoverzichten, groeps-plannen en groeidocumenten;
Gesprekken met ouders;
Overdracht naar de volgende groep;
Overdracht naar een andere basisschool (onderwijskundig rapport);
Overdracht naar het voortgezet onderwijs het digitaal overdracht dossier (DOD).

Naar de volgende bouwgroep
Bij de overgang van de onder- naar de middenbouw, van de midden- naar de tussenbouw en van de
tussenbouw naar de bovenbouw letten we op het volgende:
De ontwikkeling van het kind op sociaal-emotioneel gebied;
De ontwikkeling van het kind op kennisgebied en de beheersing van de benodigde vaardigheden.
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Eind mei hopen we bekend te maken welke groepen er het volgende schooljaar zullen zijn (hoeveel
onderbouwgroepen, middenbouwgroepen, tussenbouwgroepen en bovenbouwgroepen). De
personele indeling voor het volgende schooljaar is dan nog niet definitief.
In de maanden mei en juni werken we volgens een vastgestelde procedure aan een zorgvuldige
indeling van de groepen. We streven daarbij naar een evenwichtige groepsindeling.
Indien U zwaarwegende argumenten heeft, die van belang kunnen zijn bij deze groepsindeling, dan
kunt u deze voor 1 mei 2018 schriftelijk indienen bij de directie. De gehele procedure is op school
voor u beschikbaar ter inzage en bestudering.
Tussentijdse overstappen binnen een bouw zijn soms noodzakelijk vanwege een groep overstijgend
en/of kind gebonden belang. Ook hierbij wordt er een bepaalde procedure gevolgd die ter inzage op
school aanwezig is.

Leerlingenzorg
In onze school hechten we grote waarde aan zelfstandigheid en autonomie van de kinderen. We
sluiten aan bij de individuele onderwijsbehoeften van kinderen.
Kinderen die extra zorg nodig hebben geven wij zoveel mogelijk hulp op maat. De leerkrachten geven
zorg in samen-spraak met de ouders en de intern begeleider van de school.
Bij het vormgeven van de zorg hanteren we een stappenplan.

Stap 1: Hulp op maat in de groep
Allereerst zal de leerkracht door (aangepaste) uitleg en ondersteuning zelf knelpunten aanpakken.
Als dit, na eventuele tips van collega’s niet voldoende helpt, wordt hierover gesproken met de intern
begeleider. Samen met de ouders wordt gekeken welke hulp gewenst is en hoe we dit op school
kunnen realiseren. Allereerst geven we dus hulp op maat in de groep. Als er voorgenomen wordt
structureel af te wijken van het lesaanbod zullen ouders daarvan altijd op de hoogte worden gesteld.
Dat geldt ook voor een speciale benadering in gedrag en/of werkhouding. De groepsleerkracht is in
deze fase uw aanspreekpunt.

Stap 2: Bespreking in het zorgteam van de school
Zijn er meer vragen rond het kind dan wordt een gesprek gepland met de intern begeleider en het
zorgteam. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Extra handreikingen voor de leerkracht, het
eventueel maken van een observatie of het afnemen van bepaalde toets(en) door de intern begeleider
komt in deze bespreking aan de orde. In een gesprek met ouders wordt bekeken of hulp van een
fysiotherapeut, logopedist, kinderarts of het inschakelen van andere externe deskundigen raadzaam
is. Ook in deze fase is de groepsleerkracht uw aanspreekpunt.

Stap 3: Bespreking in het bovenschoolse zorgteam
Soms levert de extra ondersteuning op school niet het beoogde resultaat op. In overleg en met
goedkeuring van de ouders wordt de volgende stap besproken. Het gaat dan om een bespreking met
het bovenschoolse zorgteam. De orthopedagogen van het Samenwerkingsverband Brabantse Wal,
medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) denken vanuit de verschillende
disciplines met ons mee. Zij zijn deskundig op specifieke gebieden als rekenen, taal, gedrag en
werkhouding. Ook kan er bekeken worden of ondersteuning in de thuissituatie gewenst is. In deze fase
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is de intern begeleider het aanspreekpunt. Doel van de bespreking in het bovenschoolse zorgteam
is het beter af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Protocol voor dyslexie
Wij werken met de richtlijnen die het protocol voor dyslexie aangeeft. Het is van belang dat er
afspraken zijn over de signalering van leesproblemen vanaf de onderbouw. Het protocol geeft aan
welke toetsen en criteria daarvoor gelden. Na de signalering volgt het begeleiden van de kinderen.

Meer- en hoogbegaafd
Uitgaande van onze visie, materialen en aanpak is er op onze school ruimte gecreëerd om tegemoet
te komen aan de onderwijsbehoeften van deze kinderen. Onze verrijkingsdocent werkt met groepen
kinderen die elke week bij elkaar komen in een verrijkingsklas. Daar wordt gewerkt aan specifieke
doelen die we stellen aan ons verrijkingsaanbod. Ons aanbod is gebaseerd op de taxonomie van
Bloom en het model van Gardner. We besteden veel aandacht aan de executieve vaardigheden,
eventuele hoogsensitiviteit en bekijken per kind wat hij/zij nodig heeft om te leren” leren”. De kinderen
krijgen ook opdrachten mee, waar ze in de loop van de week in de eigen groep aan kunnen werken.
De samenstelling van de verrijkingsgroep is geen vaststaand feit. Per periode van ongeveer 10
weken staan bepaalde doelen centraal in de verrijkingsklas en wordt bekeken welke kinderen kunnen
profiteren van het bijbehorende aanbod.
We hebben regelmatig te maken met meer- en hoog-begaafde kinderen. Door middel van een
uitdagende omgeving zorgen we ervoor dat kinderen op hun niveau kunnen werken. Er is veel
verrijkingsmateriaal materiaal aanwezig. Dit betekent dat de kinderen werken aan andere lesstof dan
in de eigen groep.

Contact met ouders
We vinden het belangrijk om samen met ouders de kinderen te begeleiden en gaan ervan uit dat
ouders ervaringsdeskundigen zijn wat betreft hun eigen kind(eren). We stellen een open en
regelmatig contact met de ouders daarom erg op prijs. De ontwikkeling van uw kind is daar zeker bij
gebaat, want samen weten we meer. Educatief partnerschap is wat ons betreft een must.
Wij stellen het op prijs, dat ouders / verzorgers een bezoek in de klas komen brengen om kennis te maken
met de werkwijze en de dagelijkse gang van zaken in een Montessorigroep.
Door het schoolbezoek zullen het portfolio en het gesprek meer inhoud krijgen. Het is erg motiverend
voor de kinderen, als u ook op deze wijze interesse heeft voor de school.
Met nadruk willen wij vermelden dat ouders / verzorgers altijd een afspraak met de groepsleerkracht
kunnen maken voor een gesprek over de vorderingen van het kind.

Mondeling
De verslaggeving over de leer- en ontwikkelingsvorderingen van uw kind gebeurt middels een gesprek
tussen ouders / verzorgers en leerkracht. In de loop van het schooljaar vinden er tenminste 2
oudergesprekken plaats. Die zijn kort, maar als u of de leerkracht meer tijd nodig heeft, behoort een
nieuwe afspraak altijd tot de mogelijkheden.
Leidraad bij dit gesprek is o.a. een registratielijst van alle aangeboden en beheerste leerstof. Twee
maal in het jaar wordt daar een portfolio aan toegevoegd. Voorafgaand aan de gesprekken kunt u
werkjes van uw kind inzien.
Als u een vraag/opmerking heeft of de leerkracht om een andere reden nodig heeft, bent u van harte
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welkom. Na schooltijd kunt u op alle dagen met de leerkracht overleggen. Voor een wat langer gesprek
kunt u het beste een afspraak maken. Voor allerlei zaken het onderwijs betreffende, kunt u zich ook
wenden tot de schoolleiding.

Schriftelijk
Twee keer per jaar krijgen de kinderen een verslag.
In de week voor het verslaggesprek van juni krijgt u schriftelijk bericht over de plaatsing van uw kind (in
welke klas/groep en bij welke leerkracht) in het volgend schooljaar.
Daarnaast verschijnt er maandelijks digitaal een nieuwsbrief. Op verzoek kunt u ook een gedrukte
versie krijgen via de leerkracht.

Advies voortgezet onderwijs
Om tot een goed en afgewogen advies te komen gaan we uit van de volgende punten:
De ontwikkeling van het kind op school; op sociaal- emotioneel en cognitief gebied;
De wens van het kind;
De wens van de ouders;
De inschatting van de leerkracht;
Een capaciteitentest: Dit is een test, waarbij vooral gekeken wordt naar de capaciteiten en de
motivatie van het kind, en in mindere mate naar parate kennis (NIO).
De gegevens van de eindtoets voor het basisonderwijs (IEP).
We hechten veel waarde aan het oordeel van de leerkracht; die heeft immers het kind dagelijks in de
groep en meestal een paar jaar achter elkaar. Het advies van de leerkracht is van doorslaggevende
aard bij de aanmelding van uw kind bij een school voor voortgezet onderwijs.
De informatie voor het voortgezet onderwijs wordt digitaal overgedragen door middel van een DOD
(digitaal overdrachtsdossier).

Leerweg ondersteunend onderwijs
Dit is vervolgonderwijs voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in het VMBO. Het gaat hierbij
om kinderen die aan het eind van groep 8 behoorlijke leerachterstanden hebben op twee of meer
leergebieden.

Voorlichting voortgezet onderwijs
De scholen die vallen onder het voortgezet onderwijs organiseren gezamenlijk informatieavonden.
Daarnaast ontvangen de kinderen, in de periode na het bekend worden van het advies voor het
voorgezet onderwijs, informatie over algemene zaken, voorlichtingsavonden, open dagen en
aanmeldingsprocedures van de betreffende scholen. Zie voor meer informatie:
http://www.swvbrabantsewal.nl/van-8-naar-1

Onderwijskundig rapport
Wij sturen het onderwijskundig rapport digitaal naar de school waar uw kind naar toe gaat. In dit
rapport staat beschreven hoe de ontwikkeling van het kind tot dusver is verlopen. Ouders ontvangen
een gedrukte versie van dit rapport.

Groepssamenstelling
Er zijn gemiddeld ruim 260 kinderen bij ons op school en we werken met onderbouw, middenbouw,
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tussenbouw en bovenbouw. We hebben 11 groepen.
We werken met twee jaargroepen binnen één bouw.

De samenstelling van het team
Onderbouw:
Marleen Naalden (groep 1/2);
Anneke van Baal en Ineke van den Heuvel (groep 1/2);
Zippora Akihary en Monique Fokkama (groep 1/2)
Middenbouw:
Katja van der Heijden en Cristie Weterings (groep 3/4)
Nishita Bakx (groep 3/4)
Femke Sebregts en Hanny Couwenbergh (groep 3/4)
Tussenbouw:
Monique Verbiest en Marieke Westera (groep 5/ 6)
Petra van Loon (groep 5-6)
Vivy de Wit en Cristie Weterings (groep 6/7)
Bovenbouw:
Paola Grilis en Zippora Akihary (groep 7/8);
Ellis Verbraeken en Gitta Mathijssen (groep 7/8)

Intern Begeleider - Maud Koopman;
Remedial teaching – Nicole de Regt, Lonneke Suijkerbuijk en Joy Leenders
Verrijkingsgroepen –Ellen Hoppenbrouwers
Coach: Monique Verbiest
Leesspecialist - Maud Koopman;
ICT coördinator - Cristie Weterings;
Stage coördinator - Marleen Naalden;
Administratief medewerkster - Carolien Boers;
Onderwijsassistent - Nicole de Regt, Joy Leenders, Vivy de Wit
Conciërge - Ger de Bot;
Directie – Maud Koopman (plaatsvervangend directeur) en Heidi Thieme (directeur).

Het zorgteam
Het zorgteam van de school bestaat uit de intern begeleider, Maud Koopman en de directie.
De intern begeleider is de voorzitter van het zorgteam. De directeur is eindverantwoordelijk voor het
zorgbeleid op school. U kunt altijd een afspraak maken met de intern begeleider. Ook voor een kleine
vraag kunt u gerust een keertje binnenlopen.

Vakantierooster en bijzondere dagen 2018-2019
Bovenbouwkamp (groep 7 en 8) 5 t.m 7 september 2018;
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Teamstudiedag 2 oktober 2018
Herfstvakantie 15 oktober t/m 19 oktober 2018;
Teamstudiedag 6 november 2018
Teamstudiedag 6 december (groep 1 t/m 8 vrij);
Kerstvakantie 21 december vanaf 12.30u t/m 6 januari 2019;
Teamstudiedag 31 januari (groep 1 t/m 8 vrij)
Voorjaarsvakantie 1 maart vanaf 14.00u t/m 10 maart 2019;
Teamstudiedag/teambuilding 29 maart 2019 (groep 1 t/m 8 vrij);
Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2019;
Teamstudiedag 8 mei 2019 (groep 1 t/m 8 vrij);
Sportdag 29 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019;
Teamstudiedag 7 juni 2019 ( groep 1t/m 8 vrij)
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019;
Stoeltjes passen groep 1 t/m 7: 4 juli 2019 (Groep 8 vrij);
Teamstudiedag 5 juli 2019 (groep 1 t/m 8 vrij);
Zomervakantie 8 juli 2017 t/m 18 augustus 2019.
N.B. De musicalavond van de achtste groepers staat gepland voor woensdagavond 3 juli 2019. Datum musicalavond
onder voorbehoud.

Bijzondere activiteiten voor de kinderen
Voor de bovenbouw: Het schoolkamp
Het schoolkamp wordt steeds aan het begin van het nieuwe schooljaar gehouden. We gaan drie
dagen op kamp met alle bovenbouwkinderen.
Deze dagen worden beschouwd als gewone schooldagen, derhalve gaan ook alle kinderen mee. We
houden het kamp aan het begin van het schooljaar om op die manier een snelle integratie te
bewerkstelligen van alle kinderen in die groepen. Allerlei activiteiten zijn daar ook opgericht.
Zo leren de oude en de nieuwe bovenbouw kinderen elkaar snel kennen en wordt het groepsproces
versneld. De bijdrage in de kosten bedraagt € 66,00* per kind.

Voor de middenbouw en de tussenbouw: De schoolreis Ieder jaar gaan de kinderen van
de middenbouw en de tussenbouw met de bus op schoolreis.
De bijdrage in de kosten bedraagt € 18,00* per kind.

Het schoolfeest
Aan het eind van elk schooljaar is er een feest voor de onderbouw. Dit feest heeft elk jaar een ander
thema (bv. middeleeuwen, piraten). Het schoolfeest vindt plaats in en om de school. De bijdrage in de
kosten bedraagt € 7,50* per kind.

Projecten
Elk jaar hebben we een aantal projecten op onze school.
In de Kinderboekenweek is er het Boekenweekproject;
Soms hebben we ook groepsgebonden projecten, zoals het project ‘doe effe normaal’ voor de
bovenbouw i.s.m. de politie. In maart/april organiseren we projectmiddagen voor de hele school.
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Excursies
Incidenteel worden er kleine excursies georganiseerd en er worden wandelingen gehouden in de
directe schoolomgeving. Soms worden er ouders gevraagd om te assisteren.

Aanspreekpunt
In eerste instantie kunt u bij de leerkracht terecht als u iets te melden of te vragen heeft. Als het gaat
om vragen/opmerkingen die niet bij de leerkracht horen kunt u bij de directeur terecht op
dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag. Ook kunt u altijd een mail sturen, indien u een korte vraag
heeft: heidi.thieme@montessori-boz.com.

Schooltijden en overblijven
De schooltijden zijn als volgt:
maandag: 08.30 – 14.30 uur;
dinsdag:
08.30 – 14.30 uur;
woensdag: 08.30 – 12.15 uur;
donderdag: 08.30 – 14.30 uur;
vrijdag:
08.30 – 14.30 uur.
De schooldeur gaat om 8.15 uur open. U mag uw kind zelf in de klas brengen. Elk kind geeft de
leerkracht een hand. Korte dringende mededelingen kunt u dan doen, maar voor een uitgebreid gesprek
vragen we u een afspraak te maken.
Wij beginnen om 8.30 uur met de les en vragen ouders de school te verlaten of u kunt in de
koffiecorner een kopje koffie komen drinken.
Het voorgaande wil niet zeggen, dat u niet in de klas kunt komen kijken. U bent juist van harte welkom
om een ochtend of een middag in de klas te komen kijken en/of mee te doen.
Een afspraak kunt u maken met de groepsleerkracht.
In de ochtendpauze zijn de leerlingen van een bouw met de leerkrachten samen buiten.
Tussen de middag blijven alle kinderen op school (continu-rooster). Tijdens de lunch zijn de kinderen
in hun eigen lokaal met hun leerkracht. De kinderen nemen een eigen lunchpakket mee (brood, fruit,
drinken). Denkt u a.u.b. aan een gezonde samenstelling van pauzehapje en lunchpakket en geeft u
geen snoep en frisdrank mee.
Afhankelijk van de groep kan er een servet of placemat meegenomen worden om op tafel te leggen
als ‘tafelkleedje’. Dit hoort u van de leerkracht.
Leerkrachten hebben recht op minimaal een half uur aaneengesloten pauze per dag. K.O. Mamaloe
draagt zorg voor 1 overblijfkracht, welke aanwezig is tijdens het buitenspelen. De overblijfkracht
draagt zorg voor het rooster en inplannen van de vrijwilligers/ouders. Deze ouders krijgen hier een
bescheiden vergoeding voor die wordt betaald door alle ouders van de school. Als u wilt, kunt u zich
als overblijfouder aanmelden. De kosten van het overblijven bedragen per kind € 50,00* per
schooljaar.
Het betreft een vrijwillige bijdrage, waarvan wij hopen dat u bereid bent om deze over te maken,
zodat wij op een zorgvuldige wijze kunnen zorgen voor toezicht tijdens het buitenspelen.
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De overblijfkracht:
is gediplomeerd conform de Wet Kinderopvang;
is in het bezit van een diploma EHBO voor kinderen en een diploma kinderreanimatie en/of in het
bezit van een BHV diploma;
wordt bijgeschoold volgens het bijscholingsprogramma van k.o. Mamaloe.

Brengen en halen
Het is altijd een hele drukte bij het brengen en halen van de kinderen. Soms ontstaan er ook
onveilige situaties. Daarom gelden de volgende afspraken:
Auto´s parkeren in de vakken en voorkomen dat kinderen uitstappen op de verkeersdrempel;
Met de fiets/step aan de hand lopen op de speelplaats;
Wilt u uw kinderen erop aanspreken als zij op het plein fietsen? Een ongeluk zit in een klein hoekje;
Nooduitgangen en deuren vrij houden;
De kinderen van de onderbouw en middenbouw binnen het hek ophalen.

Afspraken en regels voor iedereen
We gedragen ons respectvol naar elkaar.
We helpen elkaar als dat nodig is.
We lopen/praten rustig in de school.
Tijdens de werktijd is het stil op de gangen.
We gaan netjes met de omgeving om.
We ruimen onze spullen op.
Kinderen geven hun mobiel aan het begin van de dag ter bewaring aan de leerkracht. Soms mogen
mobieltjes gebruikt worden als kompas of als rekenmachine.

Te laat, ziekte en verzuim
Vanzelfsprekend gaan we er van uit dat uw kind op tijd op school is!
Maar soms is er een reden om te laat te zijn. Als u dit van tevoren weet, geeft u uw kind dan een
briefje mee? Een telefoontje kan ook.
Wanneer uw kind ziek is kunt u dit de eerste dag voor de school begint telefonisch doorgeven. U kunt
hiervoor vanaf 8.00 uur het nummer van de school bellen. Op deze manier stoort u niet tijdens de
lessen. Als er een andere reden is waarom uw kind niet op school komt, willen we tijdig een
schriftelijke verklaring hiervoor van de ouders/verzorgers.

Leerplicht, vakantie, bijzonder verlof
In Nederland is ieder kind vanaf 5 jaar leerplichtig. Ieder kind moet vanaf die leeftijd naar school en
heeft recht op een bepaalde hoeveelheid vakantiedagen. Deze vakanties verlopen volgens een door
de overheid vastgesteld vakantierooster. Vakantieverlof is buiten de schoolvakanties alleen mogelijk in
heel speciale gevallen. Bijvoorbeeld omdat één van de ouders of verzorgers een beroep heeft
waardoor er in de schoolvakantie geen verlof opgenomen kan worden. In dat geval dient er wel
schriftelijk bewijs van bijvoorbeeld huisarts of werkgever opgenomen te worden in de
schooladministratie.
Extra verlof mogen we niet verlenen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar omdat die te
belangrijk zijn voor het verloop van de rest van het jaar.
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Alle verlof buiten de reguliere vakanties moet u minstens 1 maand van tevoren opdat de directeur
van de school in overleg kan treden met de leerplichtambtenaar van de gemeente aanvragen bij de
directie middels het formulier `aanvraag extra verlof`. Deze formulieren zijn verkrijgbaar via de
leerkracht of de directie.
Als de ouders extra verlof wensen voor hun kind dient dit altijd aan de directeur gevraagd te worden.
Deze kan in de volgende gevallen extra verlof toekennen:
Eén keer per schooljaar kan ten hoogste tien dagen extra verlof gegeven worden, als de ouders
aantoonbaar vanwege hun beroep (bv. in de agrarische sector of in de horeca), niet in de reguliere
vakantie weg kunnen. De directeur moet bij dit soort verlof altijd contact opnemen met de
leerplichtambtenaar van de gemeente;
Bij verhuizing binnen de gemeente een dag verlof, buiten de gemeente twee dagen;
Voor het bijwonen van een huwelijk in de familie. Richtlijn: Een dag verlof;
Bij een sterfgeval in de familie. Richtlijn: Afhankelijk van wat noodzakelijk is;
Bij een huwelijks- of ambtsjubileum. Richtlijn: Verlof op de dag van het feest.
Dit betekent dat geen verlof gegeven kan worden voor :
Een tweede, derde of vierde vakantie;
Op wintersport gaan buiten de schoolvakantie;
Het bezoeken van een pretpark buiten schoolverband;
Een dag eerder dan de schoolvakantie naar het vakantieadres vertrekken;
Een lang weekend, waarbij de vrijdag of de maandag vrij gevraagd wordt.
De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Wij hopen dat u als
ouders begrijpt, dat extra verlof geven niet zomaar kan. We hebben ons gewoon aan de regels te
houden en dat willen we ook. Daarom is ons dringende verzoek aan de ouders:
Geen vrij vragen, wanneer we dat toch niet toe mogen staan.

Hoofdluis en besmettelijke ziektes
Op school is er een groep ouders die na elke vakantie de haren van de kinderen op hoofdluis
controleert. Als een kind hoofdluis heeft nemen we contact op met de ouders. Mocht u zelf bij uw kind
hoofdluis ontdekken dan vragen we u dit direct bij de leerkracht te melden. Elk kind heeft een
luizenzak om de jas, muts en dergelijke in te doen.
Ien van den Heuvel is hier op school degene, die de luizencontrole als één van haar taken heeft.
Zij is de coördinator en dus ook degene tot wie u zich kunt richten bij vragen e.d. omtrent het protocol
(alle kinderen, zonder uitzondering worden gecontroleerd door de ouder-werkgroep) en de uitvoering
ervan. Bovenstaande is een samenvatting van de inhoud van het luizenprotocol dat op school
aanwezig is.
We willen ook graag dat u het doorgeeft als uw kind een besmettelijke ziekte heeft.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is niet verplicht, maar ook zeker niet vrijblijvend. De bijdrage is hard nodig om alle
leuke activiteiten te kunnen laten doorgaan.
Van de ouderbijdrage wordt:
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65% besteed aan schoolactiviteiten (zoals bv. Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstviering,
carnaval, projectweken, extra uitstapjes);
35% besteed aan Montessorimaterialen: lesmethodes en – materialen, meubilair (zoals speciale
kasten), Montessoriopleiding en allerlei extra´s die specifiek bij dit onderwijs horen.
De ouderbijdrage voor 2017-2018:
voor het eerste kind:
€ 75,00*
voor het tweede kind:
€ 62,50*
voor het derde kind:€ 50,00*
Voor het vierde en volgende kind(eren) op school wordt geen bijdrage gevraagd. In de loop van het
schooljaar ontvangt u bericht over de ouderbijdrage, die ook in termijnen te betalen is.
* Per schooljaar worden de bedragen aangepast conform de prijsindex.

Stichting Leergeld
In steeds meer gezinnen is het helaas niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met
sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten die school met zich meebrengt (b.v. schoolkamp) zijn voor
steeds meer gezinnen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen (of pas achteraf)
beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op
steun van Stichting Leergeld. Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Met de vergoeding van Stichting Leergeld kunnen kinderen
deelnemen aan activiteiten op school, een sportclub, vereniging of organisatie voor kunstzinnige
vorming.
Voor aanvragen kunt u bellen naar 0164 262 912, Stichting Leergeld Bergen op Zoom, Postbus 103,
4600 AC Bergen op Zoom. Meer informatie staat op de website: www.leergeld.nl/bergenopzoom.

Schoolverzekeringen
Alle kinderen zijn bij alle schoolactiviteiten onder schooltijd verzekerd voor ongevallen. Deze
verzekering geldt niet voor kapotte kleren, brillen en andere spullen. Wij raden alle ouders aan om
voor hun kind een WA-verzekering af te sluiten.
Ook als ouders op verzoek van school, tijdens schooltijd, kinderen ergens heen brengen met hun eigen
auto, vallen de kinderen onder de schoolverzekering. Eventuele schade aan de auto is voor eigen risico
en wordt door de school niet vergoed. Bij (glas)schade aan de school, veroorzaakt door een van de
leerlingen, zijn wij helaas genoodzaakt, de kosten op de ouders te verhalen.

Trakteren
Jarig zijn is bijzonder! Kinderen mogen dan trakteren op school. Een kleine, gezonde (bv. fruit)
traktatie is leuk. We vinden het fijn als u rekening houdt met kinderen die geen varkensvlees mogen of
allergisch zijn voor bepaalde stoffen.

Gymnastiekkleding
De kinderen van de groepen 1-2 gymmen in hun ondergoed in het speellokaal. Gymschoenen (voorzien
van naam) die ze makkelijk zelf aan en uit kunnen doen blijven op school.
De andere bouwen gymmen in de gymzaal. Gymschoenen (geen turnschoentjes) met stevige witte
zolen en gym-kleding zijn verplicht.
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Vervanging
Soms is een leerkracht ziek of kan niet werken door omstandigheden. De leerkracht wordt dan indien
mogelijk, vervangen door een invaller. Voor vervangende leerkrachten is er een overzichtelijk werkplan
waarin voor hen de belangrijkste gegevens van een groep in korte tijd te vinden zijn. Dit materiaal is ondermeer terug te vinden in de klassenmap, waarvan de inhoud voor alle groepen zo uniform mogelijk is. Indien
er geen vervanger beschikbaar is, kan het voorkomen dat een van de teamleden die geen groep heeft of in
deeltijd werkt de groep overneemt. In zeldzame gevallen zal het ook wel eens zo zijn dat er een groep
tijdelijk opgesplitst wordt; de kinderen worden dan verdeeld over alle groepen. Het spreekt vanzelf dat we
dit laatste slechts in uiterste nood doen. Kinderen zijn nog nooit naar huis gestuurd vanwege een zieke
leerkracht. We rekenen op uw begrip en vragen om uw medewerking voor moeilijke situaties waar we als
school soms in terecht komen.

Kinderopvang Mamaloe
Kinderdagopvanggroep Plom en buitenschoolse opvang De Parelridders biedt in ons gebouw aan de
Thomas de Rouckstraat het volgende:
Kinderdagverblijf/peuteropvang: Zij hanteren spelenderwijs de Montessori-werkwijze in
samenwerking met Piramide. De opvang bevindt zich op de begane grond. Deze biedt plaats aan 16
kinderen van 0-4 jaar en heeft een eigen ingerichte ruimte met aparte slaapkamer. Er wordt gewerkt
met verticale groepen.
Buitenschoolse opvang: De Parelridders; maatwerk in BSO buiten de schooluren, tijdens
studiedagen en in vakanties. Opvang in een gezellige niet-schoolse sfeer. De opvang bevindt zich op
de eerste verdieping. Deze huiselijk ingerichte ruimte biedt plaats aan 20 kinderen van 4-12 jaar.
Voor verdere informatie kunt u terecht op de website: www.mamaloekinderopvang.nl , tel: 0164682662. Ook zijn er brochures op school verkrijgbaar.

Peuteropvang Mamaloe (voormalig Ons Marieke)
De Montessori-peuterspeelzaal “ van Mamaloe is gevestigd aan de Thomas de Rouckstraat. Op dit
moment kunnen de kinderen op 5 ochtenden en 1 middag terecht. Voor aanmelding kunt u terecht bij
www.mamaloekinderopvang.nl, tel 0164-682662.

Jeugdgezondheidszorg
De afdeling Jeugd en Gezin (J&G) van de GGD West Brabant onderzoekt alle kinderen op 5-6 jarige
leeftijd en 10-11 jarige leeftijd. Zij adviseert ouders, verzorgers, kinderen en scholen bij het gezond
opgroeien van kinderen. Jeugd en Gezin werkt preventief, dat wil zeggen, uit voorzorg. Alle kinderen
worden op verschillende leeftijden gezien om mogelijke problemen in het opgroeien op het spoor te
komen. Daarnaast helpt J&G bij het bewandelen van de juiste weg als er problemen zijn
gesignaleerd.
Uitnodiging voor onderzoek: Voor het onderzoek op school krijgt u een uitnodiging. Hierin wordt
uitgelegd hoe het onderzoek in zijn werk gaat. U krijgt ook een vragenlijst met vragen over de
ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Deze lijst moet ingevuld worden en aan de GGD per post
teruggestuurd, of aan uw kind worden meegegeven naar het onderzoek. De leerkracht krijgt zelf ook
een lijst waarop hij/ zij invult bij welke kinderen hij/ zij extra aandacht gewenst vindt.
Onderzoek op 5-6 jarige leeftijd en 10-11 jarige leeftijd: De doktersassistente voert voor kinderen van
10-11 jarige leeftijd het onderzoek (screening) uit. Ze doet geen uitgebreid onderzoek, maar kijkt of er
aanleiding is om nader onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige te laten doen. Ze bekijkt
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daarvoor de vragenlijst en meet de lengte en het gewicht. Bij kinderen van 5-6 jaar worden ook de
standaard ogen getest. Als daar aanleiding toe is, gebeurt dat ook bij de kinderen van 10-11 jaar. Op
deze manier krijgt de doktersassistent een goede indruk van de ontwikkeling en gezondheid van uw
kind. Gezien de aard van de screening is uw aanwezigheid bij het onderzoek niet nodig. Als u dat wilt
kunt u er natuurlijk wel bij aanwezig zijn. U kunt dat aangeven bij het afsprakenbureau (tel. 0765282486).
Na het onderzoek: resultatenformulier: Na het onderzoek krijgt u per post een brief met de resultaten
van het onderzoek thuisgestuurd. Op deze manier wordt u geïnformeerd over de resultaten van het
onderzoek. Eventueel volgt later een uitnodiging voor een spreekuur van de jeugdverpleegkundige of
de jeugdarts.
Folders: GGD West-Brabant heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor
ouders. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met de
resultaatbrief. Sommige folders worden aan alle kinderen meegegeven.
Zelf een afspraak maken voor het spreekuur: Ook als uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u
met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/ of de jeugd-verpleegkundige. U kunt bellen
voor een afspraak naar 076-5282486. Soms is het eerstvolgende spreekuur bij de GGD, soms op
een nabij gelegen locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Doorverwijzen naar het spreekuur door een leerkracht: Als de leerkracht van uw zoon of dochter
aanleiding ziet voor een onderzoek door een jeugdarts of jeugdverpleegkundige, kan hij/ zij dit
doorgeven aan de GGD. Hij/ zij zal dit altijd eerst met u overleggen.
Contact: Afspraak op het spreekuur n.a.v. onderzoek doktersassistente (= screening). Hiervoor hoeft
u niet te bellen; u ontvangt automatisch een uitnodiging.
Afspraak op eigen initiatief: Bereikbaar tijdens kantoordagen van 8.30-10.30 en 14.30-16.30.
Tel. 076-5282486 E-mail: afsprakenbureauJGZ@ggdwestbrabant.nl
Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op de website www.ggdwestbrabant.nl. U
vindt Jeugd en Gezin onder: Ik zoek informatie over> Jeugd.

Centrum voor Jeugd en Gezin Bergen op Zoom (CJG)
Jeugdprofessional in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd tot 18 jaar. In de gemeente
Bergen op Zoom was voor die tijd de preventieve hulp voor de jeugd al dichtbij georganiseerd in het
Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar sinds 2015 heeft de gemeente ook de taken op gebied van de
jeugdhulp ondergebracht bij het CJG. Deze taken worden uitgevoerd door de Jeugdprofessionals.
De jeugdprofessional (JP-er) is er voor informatie, advies, ondersteuning en hulp bij opvoeden en
opgroeien. Zo nodig kan hij of zij ook toeleiden naar meer specialistische zorg.
Werkwijze: De jeugdprofessionals werken vraaggericht, oplossingsgericht en taakgericht. Zij vormen
samen met de Jeugdgezondheidzorg de toegang tot de zorg voor de jeugd en werken nauw samen
met kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, huisartsen.
De Jeugdprofessional op school zorgt voor de verbinding tussen kind, gezin, school,
(gezondheid)zorg en hulpverlening. De Jeugdprofessional heeft kennis van de sociale kaart en gaat
uit van de eigen kracht en mogelijkheden van de leerling en zijn systeem. Wanneer die ontoereikend
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blijken te zijn of er sprake is van een grote hulpbehoefte, dan kan de Jeugdprofessional zelf met het
gezin aan de slag of wordt een collega-JP ‘er of passende specialistische zorg ingezet.
Ilona Dekkers en Céline de Clercq zijn als jeugdprofessional verbonden aan De Montessorischool.
Ilona is te bereiken via 06-14326497 en via email i.deckers@bergenopzoom.nl. Céline is te bereiken
op 06-24961215 of via e-mail c.declerq@bergenopzoom.nl. U kunt ook bellen met ons algemene
nummer 0800-0200404, dit kan elke dag tussen 9u en 17u. Op het CJG is er elke dag een halve dag
spreekuur, kijk voor specifieke dagdelen/tijden op hun website.
U kunt ook via intern begeleider Maud Koopman aangeven dat u in gesprek wilt. Zij zal dan contact
zoeken met één van de jeugdprofessionals. Kijk voor actuele informatie op de website:
www.cjgbergenopzoom.nl

Kwaliteitsbewaking
Visie op goed onderwijs
Vanuit onze visie op goed onderwijs willen wij ons niet beperken tot alleen meetbare zaken; de
leerresultaten. Goed onderwijs bestaat uit meer. Kwaliteit van het onderwijs begint bij het kind. Ieder
kind is anders en heeft zijn/haar eigen mogelijkheden en manier van leren. Daarop aansluiten is
belangrijk. Plezier hebben in school, in leren, het ontwikkelen van een juiste en gezonde werkhouding,
keuzes leren maken, respect hebben voor elkaar, zijn zaken die nadrukkelijk met de kwaliteit van een
school te maken hebben. Deze 4 zaken zijn echter minder eenvoudig om te zetten in scores.
Een goede school is naar onze mening een school:
Waar kinderen en ouders met plezier naar toe gaan;
Waar kinderen en ouders zich veilig en gerespecteerd voelen;
Die kinderen een optimale begeleiding biedt, afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden en
onderwijsbehoeften van het kind;
Waar kinderen leren omgaan met verantwoordelijkheden en vrijheden;
Waar kinderen zich zelfstandig leren ontplooien;
Waar kinderen zich leren handhaven in een groep;
Waar onderlinge verschillen erkend, geaccepteerd en gerespecteerd worden;
Waar open communicatie is;
Waar we elkaar kunnen aanspreken (en aangesproken kunnen worden) op fouten die we maken;
Waar het begrip de lerende organisatie in brede zin wordt toegepast (van elkaar leren);
Met heldere structuren;
Waar het secundaire proces zoveel mogelijk ten dienste staat van het primaire proces;
Waar de verschillende aspecten van de school als een eenheid worden gezien, waarbij alles met
alles te maken heeft.
Met het secundaire proces bedoelen we de randvoorwaarden die goed onderwijs mogelijk maken.
Hierbij kunt u denken aan voldoende lesmateriaal, voldoende ondersteuning in en buiten de groepen in
de vorm van onderwijsondersteuners, administratie, conciërge en dergelijke. Kortom de hele
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organisatie van de school.
Het spreekt voor zich dat een school al deze aspecten niet meteen optimaal heeft uitgewerkt. Het is
een proces, op weg naar optimalisering. Meer over het kwaliteitsbeleid van de school is te lezen in
het schoolplan. Dit plan ligt ter inzage op school.

Kwaliteit op het gebied van kennis
Hoe en wat we leren is een steeds terugkerend onderwerp tijdens vergaderingen, studiedagen en het
bouwoverleg. We verdiepen ons in nieuwe inzichten binnen het onderwijs en passen ons onderwijs
daar eventueel op aan. Naar aanleiding van evaluaties stellen we elk jaar een plan ter verbetering op
of bij.

Kwaliteit en het pedagogisch klimaat
Maria Montessori was een groot voorstander van goede omgangsvormen. Met name de dagelijkse
aandacht hiervoor, de algemene orde, respectvol omgaan met elkaar, regels en afspraken voor binnen
en buiten de school zorgen voor een prettig schoolklimaat.
Goede en duidelijke afspraken maken is een voorwaarde.

Kwaliteit in relatie tot de leerkracht
Leerkrachten blijven leren, zijn altijd in beweging. Ze doen dit middels scholing, cursussen,
studiedagen, maar ook door bij elkaar op bezoek te gaan. Daarnaast bezoeken zij ook andere
Montessorischolen om van te leren. Elk jaar heeft de directeur met alle leerkrachten een gesprek,
waarin ze een persoonlijk ontwikkelingsplan opstellen voor het komende jaar en voor de langere
termijn.

De klachtenregeling
Klachten
Wij willen u informeren over wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of iemand op
school. We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat,
bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht.
Bent u nog niet tevreden, dan kunt u het bevoegd gezag (het bestuur) inlichten. Het bevoegd gezag
zal samen met u naar een oplossing zoeken.
Mogelijk maakt het bevoegd gezag hierbij gebruik van de kennis van een externe deskundige (bijv.
een jeugdarts bij klachten over de schoolhygiëne). U kunt ook beslissen de klacht bij de landelijke
klachtencommissie in te dienen.
Soms is er sprake van ernstige klachten, over een vorm van machtsmisbruik. U kunt daarbij denken
aan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten. Het is belangrijk om deze klachten
niet binnen de school zelf af te handelen, maar daarvoor onafhankelijke, externe deskundigen in te
schakelen. De klachtenregeling van de VBS voorziet hierin.
Binnen de school kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon, buiten de school op de
externe vertrouwens- persoon. Wilt u een officiële klacht indienen, dan kan dat bij de onafhankelijke
klachtencommissie. Binnen de school is één persoon aangewezen bij wie u terecht kunt met een
klacht.
Contactgegevens
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Intern vertrouwenspersonen: Maud Koopman, maud.koopman@montessori-boz.com, telefoon 0164251607
Monique Verbiest, monique.verbiest@montessori-boz.com, telefoon 0164251607
Extern vertrouwenspersoon: Mw. Annette de Koning, annette@dekoningvertrouwenszaken.nl ,
telefoon 06 – 41 16 71 34
Voor informatie of vragen over onderwijs: info@owins.nl, www.onderwijsinspectie.nl, telefoon 0800 –
8051 (gratis).
Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 1113111 (lokaal tarief)
Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u terecht
bij de Stichting GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs).
Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures,
de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.
Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel: 070 - 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl

Ouders in de organisatie
Op bestuurlijk niveau zijn ouders actief in het bestuur van ABBO en in de Medezeggenschapsraad
(MR). Op praktisch niveau zijn ouders actief in de ouderhulpgroep en in de klassen, en o.a. als
overblijfouder, leesouder, doc ouder, luizenzoekouder, techniekouder.

De medezeggenschapsraad
Al sinds 1986 heeft onze school een medezeggenschapsraad (MR).
In de MR hebben minstens twee ouders en twee leerkrachten zitting. Bij het eerste gedeelte van de
vergaderingen is de directeur in adviserende rol aanwezig.
De belangrijkste onderwerpen die in het bestuur en in de teamvergaderingen besproken zijn, komen
in de vergaderingen van de MR nog eens terug. Te denken valt aan personeelsbeleid, begroting,
huisvesting, schoolplan, schooltijden en andere actuele zaken.
De MR heeft instemmings- en adviesrecht m.b.t. alle belangrijke beleidszaken t.a.v. de school, zowel
organisatorisch als onderwijskundig. De MR vergadert komend schooljaar 7 keer. Alle betrokkenen bij
de school, ouders en leerkrachten, hebben spreekrecht. Indien u aanwezig wilt zijn op een vergadering
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dan kan dat. Gelieve dit van te voren kenbaar te maken bij de voorzitter via: Myrte van Gurp,
myrtevangurp@gmail.com . Op dit e-mailadres kunt u ook terecht met uw vragen en opmerkingen
voor de MR.
Namens de ouders hebben dit schooljaar zitting in de MR:
Myrte van Gurp
Arie Palmers
Eelco Bakker

Namens het team hebben zitting in de MR:
Monique Verbiest
Katja van der Heijden
De MR is lid van de landelijke geschillencommissie en van de Landelijke Oudervereniging Bijzonder
Onderwijs op algemene grondslag (LOBO).
Naast de Medezeggenschapsraad is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) voor de gezamenlijke zes scholen van de Stichting ABBO.
De GMR komt eveneens 7 keer per jaar bijeen. Twee leden van onze MR, een ouder en een
leerkracht, hebben namens onze school zitting in de GMR. Er worden school overstijgende
aangelegenheden besproken, bijvoorbeeld Passend Onderwijs, het Bestuursformatieplan, het
vakantierooster, de begroting, enzovoort. Terugkoppeling van de GMR-vergaderingen vinden plaats
in de MR.

Ouderactiviteiten
Er bestaat een prettig contact tussen ouders / verzorgers en groepsleerkrachten. Dat uit zich in
persoonlijke gesprekken, bezoeken aan de klassen, het mee willen werken in de school, het mee
willen denken over ontwikkelingen in de school.
Ouders en onderwijsgevenden werken samen op basis van vertrouwen in het belang van de
kinderen. Veel ouders willen actief zijn binnen de school.
Er zijn een aantal taken, waarbij wij de hulp van ouders goed kunnen gebruiken. Ook al is het zo, dat
de organisatie van de school nimmer afhankelijk mag zijn van de hulp van ouders. Immers, wanneer
die hulp om welke reden dan ook wegvalt, moet de school zijn doelstellingen kunnen blijven uitvoeren.
Wanneer u een handje toe wilt steken binnen de school, kan dat in de vorm van de diverse
activiteiten. Sinds enkele jaren is er een enthousiaste ouderhulpgroep actief. Deze ouders worden
voor projecten en andere eenmalige activiteiten als eerste gevraagd. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Incidenteel vragen we ook nog mensen via de maandelijkse nieuwsbrief. Iedere ochtend kunt u in
onze koffiecorner terecht voor een kopje koffie en een praatje.

Instroom, doorstroom en uitstroom
De resultaten van het onderwijs
Leerlingen gaan ongeveer 8 jaar naar de basisschool. Na de basisschool volgt een school voor het
Voortgezet Onderwijs.
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Om een bepaalde school voor het Voortgezet Onderwijs te kunnen kiezen moet het kind wel
voldoende hebben geleerd. Dit heeft natuurlijk alles te maken met wat het kind meekrijgt.
Het ene kind leert gemakkelijker dan het andere kind. Dit kind heeft aanleg om goed te leren.
Er zijn kinderen die het fijn vinden om hard te werken. Dit kind heeft een goede inzet. Nu wil natuurlijk
niet zeggen dat alleen kinderen met een goede aanleg het altijd beter doen. Of een kind goed leert
hangt ook af van de wilskracht van het kind.
Er zijn kinderen die graag samenspelen, samenwerken, het belangrijk vinden om goed met elkaar om
te gaan. Al deze dingen leren ze niet alleen op school, maar ook thuis, op straat of in de club waar zij
lid van zijn.
Het is gemakkelijker het kind met huiswerk te helpen als de ouder(s) het vroeger zelf ook op school
hebben geleerd. Thuis, dus het gezin, heeft grote invloed op het leren van het kind.
Ook de gezondheid van het kind speelt mee. Een kind dat vaak ziek is moet meer moeite doen om te
leren.
De school moet er natuurlijk ook zo goed mogelijk aan werken. De school doet dit door te kiezen voor
een bepaalde werkwijze, voor een goede sfeer op school. En natuurlijk moeten de leerkrachten ook
steeds bijleren om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen.
Het kind zal willen voldoen aan de verwachtingen die thuis of op school worden uitgesproken. Hoe de
ouders en de school hiermee omgaan is vaak doorslaggevend.
Deze opsomming geeft aan dat we als school voorzichtig moeten zijn met de gegevens van de
schoolresultaten.
De uitslag van het onderzoek voor de schoolkeuze van het Voortgezet Onderwijs wordt niet alleen in
groep 8 bepaald. De school en de ouders zijn hier al 8 jaar mee bezig.

In- en uitstroomgegevens
Om te laten zien waar de kinderen van de Montessori-school terecht komen, houden wij ieder jaar de zgn.
uitstroomgegevens bij.
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Sponsoring
De directie beslist per individueel geval of sponsoring past bij de school. Zo moet sponsoring verenigbaar
zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstellingen van de school, en mag het nooit de
geloofwaardigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van ons onderwijs in gevaar brengen. Voor meer
informatie of aanmelding voor sponsoring kunt u terecht bij de directie.

Schorsing en verwijdering
Het zal niet gauw voorkomen, maar het kan. We denken dan aan ernstige misdragingen en opzet,
aan een situatie waarin de veiligheid van anderen in gevaar is. In dergelijke ernstige gevallen zal de
directeur een voorstel tot schorsing of verwijdering voorleggen aan het bestuur. Voordat een definitief
besluit genomen wordt, zal het bestuur het schoolteam en de ouders horen, de ouders vervolgens in
kennis stellen en eventuele deskundigen raadplegen en informeren (leerplichtambtenaar en
inspecteur). Het bestuur kan een leerling tijdelijk de toegang tot de school ontzeggen of de directeur
machtigen de leerling tijdelijk te schorsen tot een definitief besluit genomen is. Het besluit tot
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verwijdering of schorsing wordt door het bestuur schriftelijk aan de ouders medegedeeld. Wanneer
ouders zich niet kunnen verenigen met dit besluit kunnen zij een beroep doen op de
klachtencommissie.

Veiligheid
De zorg voor veiligheid van uw kinderen verdient continu aandacht. Daarom vinden wij het belangrijk,
dat de kinderen de hele dag in een veilige omgeving zijn.
Onze school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label(BVL). Om dit label te
behouden moeten we aan bepaalde eisen voldoen omtrent de verkeersveiligheid rondom de school.
Dit jaar gaan we bij de ANWB weer de Seefkar huren om verkeerssituaties na te spelen op het
schoolplein. Wanneer er een (bijna)ongeval rondom de school plaats vindt willen we dit graag gemeld
hebben bij de directie.
Om de veiligheid te verwezenlijken, gebruiken we het instrument “veiligheid op de basisschool”, een
protocol dat richtlijnen geeft, om de veiligheid op school te kunnen bewaken.
Voor dat “bewaken” heeft de school een veiligheids-coördinator. Hij evalueert en rapporteert
regelmatig de stand van zaken rondom de veiligheid op school. Tenminste eenmaal per jaar wordt er
een ontruimingsoefening gehouden.
De school is in het bezit van een gebruikersvergunning voor beide locaties, verstrekt door de
Gemeente Bergen op Zoom.
Tevens is er op allebei de locaties een BMI (brandmeld-installatie) aanwezig, die bij alarm meteen
wordt doorgeschakeld naar de meldkamer van de brandweer.
Op school zijn elke dag minimaal 2 BHV-ers aanwezig. Zij gaan elk jaar op herhaling om te zorgen
voor een update.
De speeltoestellen op het schoolplein en de gymmaterialen worden jaarlijks gekeurd op veiligheid.
Mocht u het ontruimingsplan in willen zien of heeft u andere vragen over de veiligheid binnen en om
de school, dan kunt u altijd met uw vragen terecht bij de leerkracht of de directie.

Onze school is gezond
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien
dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op
dit behaalde resultaat!
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en
minder schooluitval.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen & Sport. Wij
richten ons hierbij op de volgende pijlers:
 Gezondheidseducatie
 Fysieke en sociale omgeving
 Signaleren
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Beleid

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Samenvatting leeropbrengst, audits en koersplan 2017-2018
Het koersplan voor 2017-2018 bevat de 10 belangrijkste aandachtspunten/ontwikkelingen van
afgelopen schooljaar:
1. Vervolg educatief partnerschap. Invoeren kindgesprekken vanaf groep 6. Scholing volgen op
gebied van kindgesprekken voeren en voorafgaand aan oudergesprek vragenlijst
belemmerend/stimulerende factoren meegeven aan ouders.
2. Taal vervolg beleidsplan: Maud geeft uitleg aan team over viertaktmodel a.d.h.v. woorden in
de weer. De taalkast Taal doen! wordt bekeken en we verdiepen ons in de methode Staal taal.
3. Kosmisch onderwijs: school brede aanpak verbeteren
4. Verdere scholing in executieve vaardigheden
5. Leeropbrengst en opstarten modeling begrijpend lezen door Femke
6. Vaste observatiemomenten inplannen door Maud en Heidi in de groepen.
7. Presentatie van het beleidsplan; Ons Pedagogisch Klimaat
8. Registratie sociaal-emotionele ontwikkeling school breed opstarten
9. RI&E ( risico inventarisatie en evaluatie) opnieuw uitvoeren
10. Protocollen doorlopen en indien nodig aanpassen.
Aan het begin van schooljaar 2018-2019 presenteren wij u de opbrengst van het koersplan 20172018 middels de nieuwsbrief. Ook wordt dan het nieuwe koersplan 2018-2019 aan u bekend
gemaakt. Op de informatie van 8 november 2018 zal het koersplan mondeling aan u worden
toegelicht tijdens de thema-avond voor ouders.
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