
   

 

   

 

 

 
Jaargang 16, nummer 11, 27 juni t/m 22 juli 2022                 

www.montessorikindcentrumwestervoort.nl 

Agenda:      

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 

 

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, musical 

Doorschuifdag 

Jaarsluiting 14.00 uur ouders welkom 

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) 

Jeen, Sidar en Oscar van de Bijtjes zijn deze maand vier geworden. Ook van harte welkom voor Saar bij de 

Zebra’s. We wensen jullie en jullie ouders een heel fijne tijd toe bij ons op school. 

 

Rupsjes:  

De Rupsjes (Peutergroep) zijn vorige week begonnen met het thema "De wereld". Japan kwam als eerste land 

aan bod, we hebben een bloesemtak geknutseld, muziek uit Japan geluisterd, over dieren die daar wonen 

geleerd, elkaar in het Japans begroet (Konnichiwa) en filmpjes over Pandaberen bekeken. 

https://ww.youtube.com/watch?v=p3B2PrKcewY.  

Volgende week gaan we het hebben over Spanje en gaan we een paar woordjes in het Spaans leren. 

Dolfijnen: 
De Dolfijnen (BSO), hebben als thema: "Doe mee, red de zee". We praten over de plasticsoep, en over recycling, 
we maken armbandjes met restjes van verschillende materialen, we leren over het zuiveren van water en gaan 
op onderzoek: wat leeft in de sloot? 
 

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

 

In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar kunnen we u vertellen dat de formatie (leerkrachtbezetting) in alle 

groepen rond is en we ook de verdeling van de kinderen over de groepen nagenoeg klaar hebben. Maandag 18 

juli horen u en uw kind in welke groep uw kind is ingedeeld.  

Woensdag 20 juli gaan alle kinderen meedraaien in de groep, in het lokaal en bij de leerkracht(en) waar ze 

volgend schooljaar geplaatst zijn. Fijn om te weten waar en met wie je na de vakantie je pad op de basisschool 

vervolgt.  

Welkom  

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

Laatste periode schooljaar 

http://www.montessorikindcentrumwestervoort.nl/
https://ww.youtube.com/watch?v=p3B2PrKcewY
https://puckenco.nl/contact
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum
https://www.facebook.com/MontessoriKindcentrum


   

 

   

 

De Vlinders blijven in het eigen Vlinderlokaal, de Bijtjes gaan naar het huidige Kikkerlokaal, de Kikkers naar het  

huidige Giraffenlokaal en de Olifanten, Zebra’s, Panters en Ara’s blijven in hun eigen lokalen. 

 

Resultaten eindtoets 

De uitslag van zowel de Montessori- als de DaVinci-afdeling ligt boven het landelijk gemiddelde van de eindtoets 

in dit schooljaar. Het landelijk gemiddelde van de AMN-eindtoets was dit jaar 385. De Montessori-afdeling 

behaalde een gemiddelde van 396,7 en de DaVinci-afdeling een gemiddelde van 422,2. Mooie resultaten waar 

we trots op mogen zijn. 

 

Corona 

We merken ook op school dat er weer af en toe een coronabesmetting in de groepen voorkomt. Wanneer er 3 

of meer kinderen in een groep positief getest worden, zullen wij u informeren. Hopelijk blijft het aantal 

besmettingen laag. 

 

Afronding schooljaar 

De laatste schoolweken zijn aangebroken. De kinderen van groep 8 bereiden zich intensief voor op de eerste 

officiële musical van schoolverlaters van het MKC en de kinderen in de andere groepen ronden samen met de 

leerkrachten langzaamaan het jaar af. Natuurlijk werken we zolang mogelijk door en tegelijkertijd gaan we ook 

samen opruimen, uitzoeken en schoonmaken. 

In de laatste schoolweek zullen wij ook uw hulp vragen bij de schoonmaak; vele handen maken licht werk!  

 

Afscheid personeel 

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van Angelique, de leerkracht die op vrijdag bij de Panters 

stond en Ankie die het eerste half jaar bij de Panters en het tweede half jaar bij de Giraffen ingevallen heeft.  

 

Ook nemen we afscheid van Niels, onze schaakleerkracht. Niels heeft een nieuwe baan waardoor hij het schaken 

op een lager pitje moet zetten. Heel jammer voor ons, maar we wensen hem natuurlijk succes in zijn nieuwe job. 

We zijn nog op zoek naar een nieuwe schaakleerkracht. 

Dominique, de plusklasleerkracht, gaat in de politiek en heeft daardoor geen tijd meer voor de pluslessen. We 

hebben inmiddels een nieuwe plusklasleerkracht gevonden; Dineke Buizert.  

 

Femke Peters, de coördinator van DaVinci, die sinds 1,5 jaar waarnemend directeur was op haar locatie in 

Zevenaar, neemt ook aan het einde van dit schooljaar afscheid. Zij wordt directeur op één van de andere 

basisscholen binnen onze stichting.  

 

We bedanken alle collega’s voor hun inspanningen voor onze kinderen en de prettige samenwerking. 

 

Fijn dat er op de ouderavond van Desirée en Albert weer veel betrokken ouders waren, zowel van de locatie 

Zevenaar als van Westervoort. Tijdens de avond was er veel ruimte voor interactie en uitwisseling en konden 

ouders elkaar tips geven over de opvoeding van hun kind. 

 

Jochem Aaldering gaat in Zevenaar de coördinatie van DaVinci op zich nemen en nadat hij goed ingewerkt is zal 

hij dit ook bij ons gaan doen. Komend schooljaar zal de verbinding en afstemming die er al was vervolgd worden 

en kijkt Jochem waar hij al ruimte vindt om bij ons aan te sluiten en mee te denken. 

 

Nieuws uit de DaVinci-afdeling 

 

Nieuws van de MR 



   

 

   

 

De laatste MR vergadering heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 juni. De vastgestelde notulen worden met u 

gedeeld via Social schools.  

In de MR hebben zitting: Michel Maas (oudergeleding Montessori), Sjoerd (voorzitter MR) en Heleen Pauw 

(oudergeleding DaVinci) en Lotte Nijhof en Brenda van Beek vanuit de personeelsgeleding. Mocht u contact op 

willen nemen dan kunt u de MR bereiken via mr.mkcw@liemersnovum.nl.                              

 

In mei zijn tevredenheidspeilingen afgenomen onder kinderen, ouders en de medewerkers van onze school. Het 

percentage respondenten leek in eerste instantie laag, maar bleek bij nader onderzoek niet goed verwerkt in het 

systeem voor alle scholen van LiemersNovum. Uiteindelijk was de respons van de Montessori-afdeling: 64% en 

van de DaVinci-afdeling 56%. Heel fijn dat toch meer dan de helft van de ouders van de gelegenheid gebruik 

gemaakt heeft de school feedback te geven. Hartelijk dank voor uw medewerking. 

 

De volgende onderdelen zijn bij alle drie tevredenheidspeilingen gemeten: Corona-ervaring, kwaliteitszorg, 

leerstofaanbod, leertijd, pedagogisch handelen, didactisch handelen, afstemming, actieve en zelfstandige rol, 

schoolklimaat, ondersteuning, opbrengsten, sociale veiligheid en incidenten. De school heeft een extra vraag ten 

aanzien van zelfsturing toegevoegd: 

- TVP Kinderen: Ik leer zelf keuzes te maken en zelf mijn werk te organiseren. Kinderen van zowel de 

Montessori- als de DaVinci-afdeling geven aan dit te leren en beoordelen dit >3. 

- TVP Ouders: Mijn kind leert tot eigenaarschap en zelfsturing te komen. Ouders Montessori-afdeling; < 

3, ouders DaVinci-afdeling > 3. 

- TVP Medewerkers: Ik voel mij voldoende toegerust om kinderen zelfgestuurd te leren werken; < 3 

 

De scorerange gaat van 0-4 waarbij 0 onvoldoende is en 4 uitstekend, waarbij een score vanaf 3 als voldoende 

beoordeeld wordt. 

 

Hieronder geven wij u een samenvatting van de uitkomsten in de vorm van tops en tips. 

 

Leerlingen tevredenheidspeiling Montessori-afdeling: 

Tops; hoogst scorende onderdelen: 

1. Actieve en zelfstandige rol voor het kind 

2. Sociale veiligheid die kinderen ervaren 

3. Ik leer zelf keuzes te maken en zelf mijn werk te organiseren 

4. Pedagogisch handelen van de leerkracht 

5. Ondersteuning door de leerkracht 

Tips;  

1. Kinderen geven aan dat de leerkracht weinig om feedback vraagt  

2. Kinderen geven aan dat er te weinig tijd besteed wordt aan de creatieve vakken 

3. Kinderen geven aan dat zij weinig informatie krijgen over hun toetsresultaten en hierover weinig in 

gesprek gaan met de leerkracht. 

 

 

Leerlingen tevredenheidspeiling DaVinci-afdeling: 

Tops; hoogst scorende onderdelen: 

1. Actieve en zelfstandige rol voor het kind 

2. Afstemming op het kind 

3. Pedagogisch handelen van de leerkracht 

4. Ondersteuning van de leerkracht 

5. Sociale veiligheid die kinderen ervaren en didactisch handelen 

Tevredenheidspeiling 

mailto:mr.mkcw@liemersnovum.nl


   

 

   

 

Tips;  

1. Leertijd; de leerkracht kan sneller hulp bieden en moet er wat van zeggen als kinderen te laat komen. 

2. Incidenten; meer aandacht voor (online) pestgedrag en uitschelden, stelen van spullen 

3. Kinderen geven aan dat de leerkracht weinig om feedback vraagt t.a.v. de tevredenheid en de lessen.  

 

De kinderen van zowel de Montessori- als de DaVinci-afdeling geven de school een 7,7 gemiddeld. De kinderen 

van beide afdelingen ervaren duidelijk ruimte voor zelfsturing en eigenaarschap en geven ons goede tips om hen 

hierin nog verder te ondersteunen. 

 

Oudertevredenheidspeiling Montessori-afdeling: 

Tops: 

1. Afstemming op het kind 

2. Didactische handelen van de leerkracht 

3. Actieve en zelfstandige rol voor kinderen 

4. Voldoende leertijd 

5. Pedagogisch handelen van de leerkracht 

 

Tips: 

1. Ouders geven aan weinig bevraagd te worden naar hun tevredenheid en naar wat zij verwachten van 

de school 

2. Ouders geven aan weinig geïnformeerd te worden over ontwikkelingen binnen de school 

3. Ouders geven aan dat er onvoldoende aandacht is voor de creatieve vorming 

 

Oudertevredenheidspeiling DaVinci-afdeling: 

Tops: 

1. Leertijd voor kinderen 

2. Actieve en zelfstandige rol voor kinderen 

3. Pedagogisch handelen van de leerkracht 

4. Didactisch handelen van de leerkracht 

5. Afstemming op het kind 

 

Tips:  

1. Ouders geven aan weinig bevraagd te worden naar hun tevredenheid en naar wat zij verwachten van 

de school.  

2. De zorg en begeleiding kan beter, m.n. wanneer er sprake is van leer- of gedragsproblemen 

3. Er moet adequater opgetreden worden wanneer er problemen zijn tussen kinderen 

 

Medewerkerstevredenheidspeiling: 

Tops: 

1. Afstemming op kinderen 

2. Actieve en zelfstandige rol voor kinderen 

3. Hoe omgegaan wordt met incidenten 

4. Hoe aandacht besteed wordt aan de sociale veiligheid 

5. Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten 

 

Tips: 

1. Medewerkers geven aan meer ondersteuning te wensen en meer duidelijkheid over taken, 

verantwoordelijkheden en procedures t.a.v. de zorg en begeleiding. 

2. Medewerkers geven aan naast de cognitieve resultaten ook de sociale resultaten met elkaar te willen 

uitwisselen en bespreken. 



   

 

   

 

3. Medewerkers geven aan meer ICT voorzieningen en meer teambuildingsactiviteiten te wensen en een 

ruimere personeelsruimte. 

 

De vragen over de coronatijd worden door ouders overwegend onder de 3 beoordeeld. De medewerkers 

beoordelen de coronatijd boven de 3, maar hebben de tijd als belastend en onzeker ervaren. De kinderen 

beoordeelden de coronatijd ook onder de 3. Hoogst scorend was de vraag: ‘De juf/ meester heft tijdens de 

lockdown goede afspraken met ons gemaakt over het werk’. 

 

Uit alle tevredenheidspeilingen komen mooie complimenten naar voren.  

We zijn blij met de aanbevelingen die we gaan uitwerken en omzetten in concrete acties die een plaats krijgen in 

het jaarplan voor komend schooljaar. Persoonlijke opmerkingen van kinderen, ouders en medewerkers worden 

meegenomen als ze frequenter genoemd worden.  

 

De uitkomsten van alle tevredenheidspeilingen worden aan het begin van het nieuwe schooljaar besproken in de 

MR. 

 

Dit schooljaar hebben we de werktijd in de ochtenden niet meer onderbroken door een geplande pauze, maar 

mochten kinderen zelf hun pauzemoment bepalen. In de grote pauze gaan we gezamenlijk 45 minuten naar 

buiten en lunchen daarna gezamenlijk in de eigen klas.  

We kozen hiervoor om kinderen de gelegenheid te geven dieper en langer in hun werkflow te komen en zelf te 

kunnen bepalen wanneer zij behoefte hebben aan een pauze en een fruit- en drinkmoment.  

Om te kunnen meten hoe kinderen deze nieuwe dagindeling ervaren hebben we aan het begin van dit schooljaar 

onder de kinderen vanaf groep 5 een enquête afgenomen en eind mei hebben we deze enquête opnieuw 

afgenomen om te kijken hoe kinderen hier na een jaar op terugkijken. Hieronder de uitkomsten in een 

cirkeldiagram. 

 
Een meerderheid van de kinderen geeft aan de ononderbroken werktijd fijn te vinden, weinig verschil te 

ervaren, er inmiddels aan gewend te zijn of het verschil wordt wel ervaren, maar het maakt hen niet veel uit. 

15,5% Van de kinderen vond de oude werkwijze prettiger. De klassenvertegenwoordigers gaan met ons 

meedenken hoe we tegemoet kunnen komen aan de behoeften van deze kinderen. 

Als team zijn wij ook positief over de nieuwe werkwijze en de MR heeft ingestemd met het voortzetten van de 

ononderbroken werktijd.  

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Hopelijk zien we elkaar nog tijdens de jaarsluiting van donderdag 

21 juli. In ieder geval wensen we u en uw kind(eren) alvast een heel zonnige en prettige vakantie. 

 

Fijne zomer 

Ononderbroken werktijd 



   

 

   

 

 
 

 

 

                                                                                                                   Team Montessori Kindcentrum 


