Spellingsafspraken NMV
Standaard: volg regels Groene boekje, zie woordenlijst.org
Op websites en in media zijn veel woorden en afkortingen uit het montessorionderwijs en uit de Nederlandse Montessori
Vereniging op verschillende wijzen geschreven. De NMV wil daar eenheid in brengen en afspraken over de manier van
schrijven staan hieronder vermeld. Deze spellingafspraken gelden alle uitingen binnen en vanuit de vereniging.
Montessorimedia

Montessori Magazine

MM-nieuwsbrief

montessori.nl

montessorinet.nl
Montessori met hoofdletter

als het een familienaam is (Maria, Mario, …)

bij evenement: landelijke Montessoridag, Montessoriconferentie

in de naam van een school: Montessorischool Haarlem
montessori zonder hoofdletter

bij samenstelling: montessorischool, montessori-instelling, montessoriconcept, montessorileraar,
montessoriopleiding, montessoricursus, montessoripabo, …

bij verwijzing naar samenstelling: kiezen voor montessori (afkorting van montessoriconcept)
Afkortingen eerst voluit schrijven met afkorting tussen haakjes, in de rest van artikel de afkorting

onderwijskundige onderwerpen zonder hoofdletter
montessorikindvolgsysteem (mkvs)
opbrengstgericht werken (ogw)
kosmisch onderwijs en opvoeding (koo) NB Wens werkgroep: kosmische educatie (en willen we dit afkorten?)

instellingen met hoofdletter (of afhankelijk van huisstijl)
Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)
Montessori Kenniscentrum (MKC)
Algemene Onderwijsbond (AOb)

onderwijsvormen zonder hoofdletter
speciaal onderwijs (so)
basisonderwijs (bao)
voortgezet onderwijs (vo)
voortgezet montessorionderwijs (vmo)
en verder lbo, mbo, roc, havo, vwo, hbo (zoals in het Groene Boekje)
passend onderwijs (niet afkorten)

namen van werkgroepen, secties en commissies beginnen met hoofdletter
werkgroep Wiskunde montessori basisonderwijs (werkgroep Wmbo)
werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding (werkgroep Koo) werkgroep Kosmische educatie? (Werkgroep Ke)
werkgroep Montessoriopleiders (werkgroep Wmo)
sectie Het jonge kind (sectie Hjk)
sectie Basisonderwijs (sectie Bao)
sectie Voortgezet montessorionderwijs (sectie Vmo)
commissie Communicatie

Wetten beginnen met hoofdletter
Wet passend onderwijs - geen afkorting van aangetroffen, wellicht in verband met:
Wet op het primair onderwijs (WPO)
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)
Wet op de medezeggenschap in het onderwijs (WMO)
Cursief buitenlandse termen/citaten cursief (tenzij ingeburgerd of artikel met veel buitenlandse taal)

cursief: buitenlandse termen / citaten
de kinderen krijgen education for life

niet cursief: ingeburgerde buitenlandse termen / methoden,
shit
methode Take it easy
Leestekens
Stelregel: gebruik er zo min mogelijk, dat bevordert leesbaarheid

gebruik bij citaten enkele aanhalingstekens (dubbele bij citaat binnen citaat)

