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Waarom deze folder?
Er zijn kleine scholen in Nederland die door krimp of andere
oorzaken hun school anders willen inrichten. De vraag is dan:
welke andere mogelijkheden zijn er? Vaak worden groepen
gecombineerd vanuit de noodzaak om de organisatie van de
school te kunnen regelen. Montessorionderwijs organiseert
combinatiegroepen niet vanuit noodzaak, maar als onderdeel
van de visie op onderwijs en de interactie tussen leerlingen.
Gecombineerd groepsonderwijs is een deel van de kracht
van het onderwijsconcept van Montessori. Ook het pedagogisch klimaat en de onderwijskundige resultaten worden
door de inspectie als positief beoordeeld. Voor een volledige
montessorischool heb je maar 3 groepen nodig: een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouwgroep. Wellicht
biedt ons onderwijsconcept u een houvast voor de toekomst
van uw school.

Montessori onderwijs
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Kosten

Montessorionderwijs heeft zich de afgelopen 100 jaar bewezen als een goed leerconcept,
dat meegegroeid is met de tijd. We boeken goede resultaten, we zorgen voor een prettig
leer- en werkomgeving. Een plek waar passend onderwijs al jaren wordt vormgegeven. Het
heeft zich bewezen in alle delen van het land; of het nu in grote steden als Rotterdam en
Amsterdam is of in kleinere stadjes als Loenersloot en Drachten.
In de ‘kleine scholen’-discussie wil de Nederlandse Montessori Vereniging een bijdrage
leveren. Er zijn nu ruim 160 montessori basisscholen in Nederland en 22 montessori middelbare scholen. Er zijn montessorikindcentra, peuterspeelzalen en opleidingen door het hele
land. Het is een levend concept.
Diverse scholen zijn in het verleden overgestapt van klassikaal onderwijs naar het
montessoriconcept. En met succes. Misschien is het een idee voor uw school? Als u op dit
moment overweegt om uw onderwijskundig concept of de schoolorganisatie tegen het licht
te houden, neem dan eens contact op met ons. Wij willen graag een eerste gesprek met u
aangaan en meedenken met de toekomst van uw school.

Welke kosten maakt u als u van een reguliere school een montessorischool wilt
maken? Het is goed om u te laten begeleiden door een gecertificeerde montessoribegeleider. Allereerst zult u uw materiaal
inventariseren en zullen er ook nieuwe
materialen worden aangeschaft. Ook zal
het lerarenteam nascholingstrajecten volgen om de principes van het montessorionderwijs in praktijk te kunnen brengen. In
aanvang bent u dus extra geld kwijt. Op
termijn verdient u dat weer terug. Bij het
zelfstandig werken hoeft u niet voor elk
kind een eigen boekje aan te schaffen.
Veel materialen hoeft u niet meer in veelvoud aan te schaffen. Daar zit een behoorlijke kostenbesparing in.

Wat biedt de Nederlandse
Montessori Vereniging?
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Hoe begin ik?
Stap 1: Neem contact op met het secretariaat van de NMV. U wordt vervolgens gebeld door
een regio-voorzitter voor het maken van een afspraak. Ook kunt u montessorischolen in uw
omgeving bezoeken.
Stap 2: Als u van uw bestuur het mandaat krijgt om te beginnen, komt er een vertegenwoordiger van de visitatiecommissie langs. Die neemt met u de stappen door om tot aspirant lid van
de NMV te worden. Ook zal een medewerker van het kenniscentrum u in contact brengen met
montessoribegeleiders in de omgeving.
Stap 3: Samen met de montessoribegeleider maakt u het plan om uw school om te vormen
tot een montessorischool. Richt u daarbij op de volgende aspecten: het voorbereiden van de
omgeving en het vaststellen van de leerdoelen.
Stap 4: Gedurende 2 jaar werkt u aan de transformatie naar het nieuwe onderwijsconcept.
Aan het eind van deze periode zal een visitatie plaatsvinden vanuit de NMV. U wordt dan beoordeeld op 11 criteria.
Stap 5: Elke 5 jaar wordt u bezocht door een visitatiecommissie. Zij gaan samen met u in
gesprek om te kijken waar u staat en of er ontwikkelpunten zijn. Dat gebeurt aan de hand van
een zelfevaluatie. Na afloop van dit bezoek ontvangt u een verslag.
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Breed netwerk van
montessorischolen in.
heel het land verdeeld in
regio’s.
Deskundige
montessoribegeleiders.
Kenniscentrum waar actuele
kennis te halen valt.
Diverse nascholingstrajecten.
Portal website.
Communicatieplatform voor
leraren.
Magazine met nieuws en
achtergronden.
Maandelijkse nieuwsbrief.
24 uurs conferentie voor
directeuren.
Montessoridirecteurenopleiding.
Eigen publicaties zoals over
opbrengstgericht-werken,
kindcentra en passend
onderwijs.

En wat staat ons te wachten in 2014?

In september zal er een speciale conferentie plaatsvinden in Noordwijk. Daar
zullen sprekers uit binnen- en buitenland hun licht werpen op het montessorionderwijs. Voor een eerste kennismaking is het een goed idee om eens langs te
komen en deel te nemen.
Montessorionderwijs wil samen met alle scholen en alle leerkrachten, sterke
scholen voortbrengen. De leerkrachten vinden elkaar op het montessorinet, een
plek waar zij discussies voeren, ideeën uitwisselen en afspraken maken. Maar
ook een plek waar ze de agenda van de NMV kunnen vinden en waar vacatures
op montessorischolen worden gepubliceerd.

Als lid van de NMV betaalt u een bedrag
van 6 euro per kind.
Nederland is verdeeld in meerdere regio’s
Elke regio heeft een eigen vertegenwoordiger in het sectiebestuur basisonderwijs.
Zo worden de belangen van elke school
behartigt in de vereniging.

Zijn er nu scholen die
in een overgangstraject
zitten?

Ja, montessorischool Naaldwijk
(2e jaar), montessorischool Vaassen (2e jaar) en al wat langer montessorischool Schiedam.
Enkele ervaringen van deze scholen:
… Ik voelde een kans aankomen, daar mijn
bestuur inmiddels de ambitie had geformuleerd dat zij graag variatie in scholenconcepten wilde gaan zien in de toekomst…
… Na een tijd ben ik knopen gaan doorhakken
in overleg met mijn bestuur. De leerkrachten
die deze transformatie helemaal zagen zitten
(inclusief de studie) zouden blijven op onze

school, degene die dit niet zagen zitten,
zouden in de mobiliteit gaan, oftewel er zou
een passend plekje gezocht worden op een
andere school van ons bestuur….
… Samen met de directeur van de PABO
en de opleiders hebben we een traject van
omscholing uitgestippeld. Een reguliere opleiding Montessori duurt twee jaar, wij hebben
er bewust voor gekozen (i.v.m. de werkdruk)
om het traject over drie schooljaren uit te
smeren. Ook prettig is, dat wij de opleiding bij
ons op school kunnen volgen. De docenten
komen eens per twee weken les geven bij
ons op school op de woensdagmiddagen
van 13.00 - 16.00 uur…
… Tijdens de ouderbijeenkomst heb ik het
verandertraject uitgezet in jaren (tijdspad) aan
de ouders gepresenteerd. Daarnaast hebben
we de ouders nog allerlei informatiematerialen
meegeven over Montessori onderwijs.

- Elke maand een Montessorinieuwsbrief
met alle updates en veranderingen.
- Nog een aantal ouderinformatie
avonden waarbij we ook verschillende
gastsprekers hebben uitgenodigd met
ruime ervaring in het Montessori onder
wijs.
- Inmiddels hebben we al twee materialenavonden voor ouders achter de rug.
- Een aantal keer per jaar organiseren we
inloopuurtjes, ouders kunnen dan in de
klassen kijken en ervaren hoe we
omgaan met de visie en uitgangspunt
en van Montessori.
… Vanuit de ambitie gedegen Montessori- onderwijs aan te willen bieden naar
moderne maatstaven, zijn de eerste zaken
rondom de basisvaardigheden en het
onderwijs in zaakvakken op orde gebracht
en heeft de Inspectie van het Onderwijs het
basisarrangement toegekend…

