
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 10, 30 mei t/m 24 juni 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

v.a. ma 30 mei 

ma 30 mei 

Ma 6 juni 

Di 7 juni 

Do 9 juni 

Vr 10 juni 

 

Do 16 juni 

Vr 17 juni 

Wo 22 juni 

 

Vr 24 juni 

Wo 29 juni 

Ma 4 en do 7 juli 

Vr 8 juli 

Wo 13 t/m vr 15 juli 

Ma 18 juli 

Di 19 juli 

Wo 20 juli 

Do 21 juli 

Vr 22 juli 

 

Start afname citotoetsen 

Ontruimingsoefening 

Pinksteren, alle kinderen vrij 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Schoolfotograaf 

Vrije vrijdag kleuters 

Schoolviering Panters, Ara’s, Olifanten en Zebra’s van 13.45 uur- 14.30 uur 

Open dag MKC van 9.00 – 14.00 uur 

Schoolviering Bijtjes, Vlinders, Kikkers en Giraffen, aanvang 13.45 uur- 14.30 uur 

Ouderavond over hoogbegaafdheid door Desirée Houkema en Albert Kaput van19.30 

uur- 21.30 uur op het MKC 

Studiedag team, alle kinderen vrij 

Verslagen mee voor de kinderen van groep 1 t/m 7 

Verslagbespreking groep 1 t/m 7 en adviesgesprekken groep 7 

Vrije vrijdag kleuters 

Kamp schoolverlaters Montessoriafdeling  

Bekendmaken groepsverdeling 

Afscheid schoolverlaters 

Doorschuifdag 

Jaarsluiting 

Vrije vrijdag alle kinderen, start zomervakantie 

Montessori: Rupsjes (peuters), Vlinders (0/1/2), Bijtjes (0/1/2),  Kikkers (3/4/5), Giraffen (3/4/5), Olifanten (6/7/8), Zebra’s (6/7/8) 

DaVinci: Panters (DaVinci 3/4/5/6), Ara’s (DaVinci 6/7/8) 

Loek is eind maart gestart bij de Giraffen en nog niet genoemd in de nieuwsbrief, alsnog van harte welkom Loek!  

Ook heten we Roebie welkom bij de Giraffen. Een fijne tijd bij ons op school. 

 

Rupsjes:  

De peuters werken t/m week 24 over het thema ‘Rupsje nooit genoeg’, de Yoga juf heeft speciaal voor onze 
groep yoga houdingen over het verhaal met de kinderen gedaan, wat zijn de peuters lenig! Om thuis te oefenen 
zie https://www.youtube.com/watch?v=ouzlSw0L2XU 
De peuters leerden hoe een rups een vlinder wordt. 

We zingen vaak het liedje vertel eens vlinder, zie https://www.youtube.com/watch?v=XIwZn4Aki5U. 
 
Dolfijnen: 

Welkom  

Nieuws uit de Rupsjes (peuters) en Dolfijnen (BSO) 
 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=ouzlSw0L2XU
https://www.youtube.com/watch?v=XIwZn4Aki5U


   

 

   

 

De BSO-kinderen hebben als thema ‘natuur en avontuur’, deze week zijn ze bezig met het observeren en 

natekenen van allerlei kriebelbeestjes. Het valt niet mee om vliegende insecten even te vangen om ze te 

onderzoeken, de naam en soort uit te zoeken en daarna weer los te laten in de natuur. De kinderen zijn er wel 

even druk mee en genieten van de activiteit. 

Volgende week gaan we kijken naar wat groeit en bloeit overal om ons heen; alle bloemen, planten, struiken, 

grassprieten, takken, noem maar op. We zien de natuur als kunst en misschien kunnen we ook kunstwerkjes 

maken met wat we onderweg gaan vinden. 

 
Voor meer info: https://puckenco.nl/contact en https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum 

 

Ontruimingsoefening 

De ontruimingsoefening van afgelopen maandag verliep soepel, op het feit na dat we het alarm niet meer 

uitkregen. Tot dit gelukt was mochten de kinderen even buiten blijven spelen, want het is een hard en naar 

signaal. De kinderen hebben het super gedaan en gingen vlot en rustig naar de afgesproken plek. Goed dat we 

het allemaal weer een keer geoefend hebben. 

 

Studiedag dinsdag  7 juni 

Volgende week dinsdag gaat het team het afgelopen jaar evalueren en vooruitkijken naar het nieuwe schooljaar. 

We nemen hierin de feedback die we gekregen hebben van het auditteam en de uitslagen van de 

tevredenheidspeilingen mee. In de volgende nieuwsbrief zullen wij de uitkomsten van de tevredenheidspeilingen 

van ouders, leerlingen en medewerkers met u delen. Hieronder vindt u al wel een terugkoppeling van het 

auditteam. 

 

Formatie en groepsindeling 

De formatie is nagenoeg rond. Ook de indeling van de groepen op beide afdelingen is bijna rond. Volgende week 

vrijdag hopen we u te kunnen informeren via Social Schools. De groepsverdeling van de kinderen wordt op 

maandag 18 juli bekend gemaakt. Dit vraagt altijd veel tijd en zorgvuldigheid en hierbij moeten allerlei 

afwegingen gemaakt worden om de groepen zo evenwichtig mogelijk in te delen. Criteria zijn: een evenredige 

meisjes/jongens verdeling, broertjes en zusjes gaan waar mogelijk en nodig uit elkaar, positieve vriendschappen 

bij elkaar en een eerlijke verdeling van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. 

 

De nieuwe projectplanning voor het komende schooljaar ligt klaar. We starten het nieuwe schooljaar weer met 

een kamp in de IK-JIJ-WIJ-weken, zodat kinderen elkaar goed leren kennen. U krijgt t.z.t. hier meer informatie 

over. We zijn heel blij dat we er weer op uit kunnen en het nieuwe jaar zal dan ook bol staan van de inspirerende 

en uitdagende activiteiten. 

 

Woensdagavond 22 juni geven Desirée Houkema en Albert Kaput een vervolg aan de avond die zij in april 

verzorgden. Ook de Montessori-ouders van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid zijn 

van harte welkom. Graag tot dan. 

 

De laatste MR vergadering vindt plaats op dinsdag 21 juni. In de MR hebben zitting: Michel Maas (oudergeleding 

Montessori), Sjoerd (voorzitter MR) en Heleen Pauw (oudergeleding DaVinci) en Lotte Nijhof en Brenda van Beek 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Laatste periode schooljaar 

Nieuws van de MR 

https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum


   

 

   

 

vanuit de personeelsgeleding. Mocht u contact op willen nemen dan kunt u de MR bereiken via 

mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

Helaas wordt dit schooljaar geen avondvierdaagse georganiseerd in Westervoort. De organisatie, Santé Partners, 

geeft aan dit jaar onvoldoende subsidie te krijgen om dit evenement te kunnen organiseren. Volgend jaar hopen 

zij weer van de partij te zijn.   

 

Denkt u aan de schoolfotograaf volgende week donderdag? 

 

Er zijn nog heel wat nastortingen op de schoolrekening gedaan vanuit opbrengsten van de sponsorloop of giften 

van ouders. Het totaalbedrag is inmiddels € 4.460,- geworden. Fantastisch! Daar zijn we heel blij mee. Enorm 

bedankt voor het stimuleren en ondersteunen van uw kind, het inschakelen van familie, vrienden en buren en al 

uw bijdragen! 

De Jantje Betonactie is inmiddels afgelopen voor wat betreft de verkoop via machtigingsformulieren. De online 

verkoop loopt nog door t/m 30 juni. Uw kind mag de machtigingsformulieren volgende week inleveren bij de 

leerkracht, zodat wij ze kunnen doorsturen naar de organisatie van Jantje Beton.  

 

Vorige week maandag kregen wij bezoek van 4 collega’s van andere scholen die vallen onder stichting 

LiemersNovum. Het auditteam heeft observaties gedaan in alle groepen, heeft gesprekken gevoerd met het 

team, de kinderen, ouders, de intern begeleider en de directeur. Van tevoren had de school documenten 

aangeleverd waarin het beleid en de aanpak van school beschreven stond. Het auditteam gaf de school veel 

complimenten en stelde vast dat ‘de lat’ erg hoog lag en we wat eerder tevreden mogen zijn met alles wat we al 

goed doen. Ook gaven zij een aantal aanbevelingen die wij herkenden en waar wij weer mee verder kunnen. 

Hieronder de presentatie die het auditteam aan het einde van de dag aan het team gaf van hun bevindingen. 

 

Het beeld van de school: 

•  Wat een rust heerst er in de school! 

•  Leerkrachten zijn positief en warm naar de kinderen. We zien bevlogen leerkrachten en een 
managementteam met passie voor hun vak 

•  Ontspannen sfeer 

•  Grote mate van eigenaarschap en zelfstandigheid onder kinderen 

•  De school oogt als een prettige leer-, werk- en speelomgeving 

•  Er wordt gewerkt aan een goede doorgaande lijn binnen de school 

•  Kinderen mogen echt zichzelf zijn. Verschillen zijn er en worden geaccepteerd 

• Ondanks de coronacrisis en de wisselingen, is de prettige sfeer in het team behouden gebleven 
 

Het beeld van de school vanuit ouders: 

• Kinderen mogen zichzelf zijn 

• Kinderen worden gezien 

• De schoolgrootte vinden ouders prettig; veel individuele aandacht 

• De kinderen krijgen de vrijheid zichzelf te kunnen ontplooien 

• Leer het mijzelf te doen is zichtbaar in de school 

• Er zijn korte communicatielijnen, Social Schools 

Geen avondvierdaagse in Westervoort 

Eindstand opbrengsten sponsorloop en groene plein 

Schoolfotograaf 

Terugkoppeling audit 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

• Er wordt goed meegedacht 

• Expertise voor meer-en hoogbegaafdheid wordt gewaardeerd 

• Regioschool; er is aandacht voor verbinding tussen ouders  

• Aandacht voor executieve functies 

• Communicatie in een sfeer van ontspannen openheid; neem ouders op tijd mee in het proces 
 

 

Het beeld van de school vanuit de leerlingen: 

• Goede lessen 

• Leerkrachten met energie en humor (zie je aan de glimlach) 

• Lln zijn op de hoogte van de weektaken en doelenlijstjes. (je weet wat je leert, want het staat op de 
kaart). 

• Zelf kiezen en eigen planning bepalen. (Davinci verplichting van vakken t.o.v. keuze Montessori) 

• Verschillende plekken waar gewerkt mag worden 

• Veel zelfstandig mogen werken 

• Er wordt weinig/niet gepest 

• 3 kwartier pauze is lang. In de lange ochtend concentratie soms kwijt 

• Klassenvertegenwoordigers zijn fijn (Petitie over jassen aan tijdens het buitenspelen) 

• Leerkrachten praten met een presenteerstem. Dat is prettig. 
 
Waardering en toelichting t.a.v. onderwijsproces: zicht op ontwikkeling 
Krachten van de school:      
* grote mate van eigenaarschap 
* grote mate van zelfstandigheid bij de kinderen 
* goede werkhouding 
* De leerkrachten hebben goed zicht op de leerlijnen 
* overdracht tussen leerkrachten m.b.v. de Erik-app 
* goed zicht op de ontwikkelpunten van de school 
 
Kansen voor de school: 
* doel benoemen en zichtbaar maken in alle lessen 
* EDI/viertrapsmodel instructie; hoe zien we dit terug? 
* ga werken met doelenplanners voor alle vakken 
* maak goede afspraken over het gebruik van de Erik-app als logboek 
 
 
Waardering en toelichting t.a.v. onderwijsproces: didactisch handelen 

Krachten: 

* Taakgerichtheid van de lln 

* Betrokkenheid bij de instructies 

* Zelfstandigheid van de lln 

* Zelfreflectie van de lln 

* Gedifferentieerd werken 

* Materiaal is zeer toegankelijk 

* Instructie; ‘Laat je woorden geteld zijn’ was zichtbaar 

 

Kansen: 

* Instructies nader bekijken. Volgens model? EDI/viertrapsmodel? Eenduidige wijze?  

* Modelen? De lessen die we gezien hebben zijn meer gericht op samenwerken aan het doel 

* Samenwerkend leren, coöperatieve werkvormen?  

* Aandacht voor interactie 

 

Waardering en toelichting t.a.v. onderwijsproces: extra ondersteuning 



   

 

   

 

Krachten: 

*Individuele aandacht 

*Korte individuele instructies 

*Differentiatie in weektaken en aanbod 

*Kindgesprekken die gevoerd worden  

*Groepsdoorbroken werken in 1-2 

 

Kansen: 

*Doorgaande lijn opstellen voor het voeren van kindgesprekken 

*Groepsdoorbroken werken in de parallelgroepen 

*Het uitbouwen van de doorgaande lijn 0-12 jaar 

   

Waardering en toelichting t.a.v. doelgericht en zelfgestuurd werken 

Krachten: 

* Goed zichtbaar in de school 

* Gedragen visie 

* Leerkuil en I-self zichtbaar in de school 

* Leerlingen én leerkrachten werken hiermee 

* Positief effect op motivatie 

* Leerlingen houden eigen vorderingen bij 

 

Kansen: 

* Leerstrategieën zichtbaar en actief inzetten in de klassen. Nu wisselend beeld in de groepen 

* Rol van het nakijken t.o.v. het zelfgestuurd leren 

 
We zijn trots op deze uitkomst en blij met de zinvolle adviezen. Binnenkort ontvangt de school een uitgebreide 

rapportage. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u het rapport t.z.t. opvragen bij Tjitske. 

 

Inmiddels is invultermijn van de tevredenheidspeiling voorbij. De respons voor de Montessori-afdeling is 

uiteindelijk 31% geworden en voor de DaVinci-afdeling 28%. We bedanken alle ouders die de school feedback 

gegeven hebben. De uitkomsten worden nu geanalyseerd en besproken met het team en de MR en zullen nog 

voor de zomervakantie ook met u gedeeld worden. 

 

 Vorige week heeft uw zoon/ dochter de rapportage van de Aansluiting-toets ontvangen. Deze toets is, zoals 

aangekondigd via Social Schools, ter vervanging van de entreetoets, zoals wij die voorheen in groep 7 afnamen. 

De toets is een voorloper van de AMN-eindtoets die wij in groep 8 gebruiken. Met deze toets krijgen wij als 

school en u als ouder een beeld van de ontwikkeling van uw kind op dit moment. Ook geeft de rapportage een 

advies voor de middelbare school. Wij baseren het schooladvies niet alleen op deze uitslag, maar met name op 

de observaties die de leerkrachten in de afgelopen jaren hebben gedaan in de klas en de uitslagen van het cito-

LOVS die uw kind de afgelopen jaren heeft behaald. In het adviesgesprek met de leerkracht wordt samen met u 

en uw kind het voorlopige advies vastgesteld.  

Voorheen voerden we deze adviesgesprekken in november. Omdat wij eind groep 7 al een behoorlijk beeld 

hebben van de ontwikkeling van uw kind, willen we deze gesprekken naar voren halen en vanaf dit schooljaar in 

juli gaan voeren. De komende oudergespreksronde, in de week van 4 juli, worden u en uw kind uitgenodigd om, 

naast het verslag, ook het voorlopige advies voor de middelbare school te bespreken. U kunt dan ook alle vragen 

stellen die u heeft over de uitkomsten van de Aansluitingstoets. 

Tevredenheidspeiling 

Voorlopige adviesgesprekken middelbare school groep 7 in de week van 4 juli 



   

 

   

 

 

 

 

                                                                                                                   Team Montessori Kindcentrum 


