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Voorwoord 

 

Voor u ligt het schoolplan van montessorischool Jan Vermeer in Delft. Wij maken onderdeel uit van de stichting                  

Librijn openbaar onderwijs gevestigd te Delft. 

 

In het schoolplan geven wij u inzicht in het (meerjaren)beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs                  

op onze school. Het schoolplan legt een duidelijke relatie met de strategische koers van Librijn (2019 t/m                 

2023). De strategische koers is vastgesteld voorafgaand aan het maken van het schoolplan. De jaarplannen van                

de school komen voort uit het schoolplan. Bij de jaarevaluaties van de scholen wordt ook gekeken naar de                  

onderwerpen en doelen die zijn omschreven in het schoolplan. 

 

Bij de totstandkoming van het schoolplan zijn diverse geledingen van de school betrokken. Wij hechten er                

waarde aan dat het schoolplan een document is dat breed gedragen wordt en willen iedereen bedanken voor                 

het meedenken en de inbreng. 

 

We wensen u veel leesplezier en zijn benieuwd naar uw reactie. 

 

Namens het team van montessorischool Jan Vermeer, 

 

 

    Karin Keizer 

Locatiedirecteur Raam 

 

Bianca Wijnolts 

Locatiedirecteur Maria Duystlaan 

 

William van Treuren 

Clusterdirecteur openbaar onderwijs Delft Librijn  

 

 

Datum 1 aug 2019 
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1. Inleiding 
 

1.1. Doelen en functie van het schoolplan 
Een schoolplan is een document waarin een school eens in de 4 jaar het beleid van de kwaliteit van het onderwijs                     

beschrijft. In het schoolplan beschrijft elke afzonderlijke school welke aspecten van kwaliteit zij nastreven en op                

welke wijze zij voldoet aan de basiskwaliteit.  

De school zal daarom inzoomen op de wijze waarop het personeelsbeleid is ingericht en hoe het                

pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel eruit ziet. Daarnaast zal een beschrijving van het             

stelsel van kwaliteitszorg een plek hebben in het huidige schoolplan. 

Het schoolplan is gebaseerd op de strategische koers van de stichting Librijn. De strategische koers vormt de stip                  

op de horizon en de school legt in het schoolplan uit op welke wijze zij daar komen én welke accenten zij leggen. 

Vanuit dat schoolplan zal de school werken met jaarplannen en jaarevaluaties. Door deze evaluaties jaarlijks te                

doen, kunnen jaarplannen bijgesteld worden als doelen al eerder of juist nog niet behaald zijn. Hierover gaan                 

bestuur en scholen in gesprek. 

Op deze wijze is er zicht op de bereikbaarheid van de strategische koers en hetgeen meegenomen moet worden                  

naar een volgende planperiode. 

 

 

1.2. Tot standkoming en aanpassing van het schoolplan  
Dit schoolplan is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van het gehele schoolteam en is geschreven door                 

Karin Keizer en Bianca Wijnolts, ondersteund door de seniorleerkrachten binnen de school op basis van de                

strategische koers van Librijn 2019-2023, de huidige schoolgids en het voorgaande schoolplan. 

Input voor het schoolplan is geleverd vanuit de teamvergaderingen, vanuit werkgroepen en vanuit de              

medezeggenschapsraad. Tevens is gebruik gemaakt van de uitkomsten van vroegere tevredenheidsonderzoeken           

onder ouders, kinderen en leraren en van aanbevelingen vanuit het inspectieverslag. Het schoolplan is tenslotte               

vastgesteld door de medezeggenschapsraad (instemming) en het bestuur.  

 

1.3. Verwijzingen 
De montessorischool Jan Vermeer is onderdeel van de Stichting Librijn en aan dit schoolplan liggen daarom ook                 

andere beleidsplannen ten grondslag waar in de tekst naar verwezen kan worden. Een voorbeeld daarvan is de                 

strategische koers van Librijn 2019-2023. Andere beleidsplannen van Librijn waarmee een relatie ligt, zijn het ICT                

beleidsplan, het meerjaren bestuursformatieplan en het taakbeleid. Dit schoolplan geeft een verdere            

schoolspecifieke invulling aan de strategische doelen die in die beleidsplannen zijn opgenomen. Daarnaast liggen              

er relaties met documenten zoals het zorgplan van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs             

Delflanden en protocollen.  
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1.4. Ambities 
In dit schoolplan geven we u een beschrijving hoe onze school eruit ziet. Daarnaast beschrijven we onze ambities                  

voor de komende 4 jaar. 

In augustus 2018 hebben we met het team en de directie een inspirerende dag gehad. Op deze dag hebben we                    

een blik op de toekomst geworpen. Waar willen wij als school over 4 jaar staan? In de loop van het jaar hebben                      

we deze plannen met het team verder uitgewerkt. Wij geloven dat wij met deze onderwerpen onze school nog                  

verder verbeteren. Deze onderwerpen kunt u terugvinden bij hoofdstuk 3.4 in dit schoolplan. 

Hieronder ziet u welke onderwerpen het zijn die we de komende 4 jaar willen verwezenlijken: 
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2. Schoolbeschrijving 

 
2.1. Kenmerken van de school 
Montessorischool Jan Vermeer is een sfeerrijke gewilde montessorischool nabij en in de binnenstad van Delft               

met een locatie aan de Maria Duystlaan 2 en op de Raam 20 in Delft. De school werd gesticht in 1875 en is                       

daarmee de oudste school van Delft, sinds 1994 wordt er op de Jan Vermeerschool montessorionderwijs               

gegeven. Wij zijn er trots op dat de Jan Vermeerschool een zeer gewilde montessorischool is. Ouders dienen                 

daarom hun kind al op zeer jonge leeftijd aan te melden om van een plek verzekerd te zijn. 
 

 

2.2. Kenmerken montessorionderwijs 
● Individueel gericht. Kinderen werken op eigen tempo en eigen niveau. 

● De drang om te leren komt vanuit het kind. Het kind kiest zijn eigen werk. 

● Zij doen dit in een goed voorbereide omgeving. Dit is een huiselijke omgeving waar kinderen zich thuis                 

voelen. Een omgeving die ordelijk ingericht is en kinderen uitnodigt en prikkelt om aan het werk te gaan. 

● Kinderen zitten in groepen met verschillende leeftijden. De Jan Vermeerschool kent een groepsgrootte van              

maximaal 30 kinderen per klas. De locatiedirectie kan hiervan incidenteel afwijken, maar groepen boven 32               

kinderen zullen worden voorkomen. In groepen waarin meer kinderen in verschillende leeftijdscategorieën            

zitten zie je veel stimulans, dynamiek en uitdaging. Kinderen kunnen actief met elkaar aan het werk zijn. De                  

groep is een uitstekend leergebied om met en van elkaar te leren. 

● Omdat kinderen verschillende ontwikkelingsfases en gevoelige periodes doormaken, zijn de kinderen in drie             

groepen verdeeld. Een onderbouw (3-6 jaar), een middenbouw (6-9 jaar) en een bovenbouw (9-12 jaar). De                

jongsten leren van de oudsten en andersom leren de oudsten rekening te houden met hun jongere                

groepsgenoten. In elke bouw is een kind een keer de jongste, maar ook een keer de oudste. Zo ervaart hij                    

dus beide rollen. Samenwerken, elkaar helpen, naar elkaar luisteren: het zijn belangrijke vaardigheden die              

kinderen leren ontwikkelen. Deze groepsindeling maakt het mogelijk kinderen ononderbroken door           

klassengrenzen hun ontwikkeling te laten doormaken. M.n. voor basisbehoeften als uitdaging en            

competentie is dit een belangrijk aspect en leren kinderen van jongs af onbevangen om te gaan met                 

verschillen (o.a. in leerkwaliteit) tussen kinderen.  
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Brin nummer: 15IE 

Website: www.jan-vermeer.nl 

 

Adressen: 

 

Maria Duystlaan 2 Raam 20 

2612SR Delft 2611LT Delft 

Tel. 015-2134621 Tel. 015-2134603 

Email: directie-md@jan-vermeer.nl Email: directie-raam@jan-vermeer.nl 

 

Hemelsbreed liggen Raam en Maria Duystlaan op 534 meter afstand. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn er op                 

beiden locaties 9 groepen. In totaal gaat het om ongeveer 450 kinderen.  

 

Op beide locaties is er een gymzaal inpandig in de school en op beide locaties delen we de huisvesting met de                     

kinderopvangorganisatie en BSO De Lange Keizer. De peuters maken al kennis met montessorimateriaal en              

maken gebruik van het speellokaal en de schoolpleinen van de school.  

 

Het bestuur is ondergebracht bij Stichting Librijn, Librijn is een stichting die bestuurlijk verantwoordelijk is voor                

het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Delft en Rijswijk. Librijn kent 11 scholen met 15                

onderwijslocaties.  

De wetgeving schrijft een splitsing van bestuur en toezicht voor, Librijn heeft gekozen voor raad van                

toezichtmodel. Librijn hanteert de “code goed bestuur” van de PO-raad. Het interne toezicht is uitgewerkt in een                 

toezichtsplan voor de Raad van Toezicht. Transparantie ten aanzien van doelen en resultaten wordt nagestreefd.  

 

Het adres van Librijn openbaar onderwijs is: 

Bezoekadres: Mercurius gebouw 

Papsouwselaan 119d, 2624 AK Delft 

Postadres: Postbus 121, 2600 AC Delft 

Telefoon: (015) 251 22 80 

e-mail: secretariaat@librijn.nl 

Website: www.librijn.nl 

Bestuursnummer: 41441 

Kamer van Koophandel: 272.633.32 

Rabobank: NL07 RABO 0301 5011 49 t.n.v. St. Librijn Openbaar Onderwijs 

 

Bij Librijn is er een clusterdirecteur voor alle openbare scholen in Delft en een clusterdirecteur voor alle openbare                  

scholen in Rijswijk. De clusterdirecteur is samen met de locatiedirecteur verantwoordelijk voor het gevoerde              

beleid op de school. Het ligt in de verwachting dat de structuur van clusterdirecteuren en locatiedirecteuren                

gewijzigd zal worden in het schooljaar 2019-2020. 

Daarnaast werken wij op school met bouwcoördinatoren en coördinatoren die een specialisatie op een bepaald               

gebied hebben. Deze seniorleerkrachten (leerkrachten met een speciale taak) coördineren onder           

verantwoordelijkheid van de locatiedirecteuren. 
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Ten behoeve van de inrichting van de medezeggenschap zijn op het niveau van Stichting Librijn Openbaar                

Onderwijs afspraken gemaakt die voldoen aan de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). 

Librijn kent op schoolniveau; brinnummerniveau, een Medezeggenschapsraad. In geval er meer locaties zijn             

onder hetzelfde Brinnummer kan de Medezeggenschapsraad kiezen voor het inrichten van een            

deelmedezeggenschapsraad op locatieniveau. De Jan Vermeerschool kent één medezeggenschapsraad voor          

beide locaties. 
 

Het formele overleg met de (deel)medezeggenschapsraad wordt namens het Bestuur gevoerd door de             

schooldirectie; locatiedirecteur en/of clusterdirecteur. 

Op het niveau van de Stichting Librijn fungeert een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) met 12              

leden. Hierin zijn alle scholen (brinnummerniveau) vertegenwoordigd door een ouder of een personeelslid. Ook              

de deelmedezeggenschapsraden hebben gezamenlijk 1 zetel in de GMR. De gemeenschappelijke           

medezeggenschapsraad houdt zich bezig met het (strategisch) beleid op bestuursniveau en bespreekt            

bovenschoolse zaken met het bestuur van Librijn. 

 

Jaarlijks vindt er een gesprek plaats tussen de GMR en de raad van toezicht van Librijn.  

Ten behoeve van de medezeggenschap zijn de volgende regelingen vastgesteld: 

● Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Librijn Openbaar Onderwijs gevestigd te Delft 

● Reglement gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Librijn Openbaar Onderwijs         

gevestigd te Delft 

● Per school is er een reglement medezeggenschapsraad 

● Per schoollocatie met een deelraad een reglement deelmedezeggenschapsraad. 

 

Bovengenoemde reglementen en informatie voor de (d)MR zijn te vinden op een afgeschermd deel van de                

website van Librijn, www.librijn.nl/inloggen 
 

 

 

Montessorischool Jan Vermeer  schoolplan 2019-2023

8

 

 

http://www.librijn.nl/inloggen


Continurooster met vijf gelijke dagen 
Alle groepen hebben een vijf gelijke dagen model, de schooldagen duren van 8.30 uur tot 14.00 uur. Qua lesuren                   
betekent dat 5 x 5= 25 uur per week leertijd (Met 40 lesweken in het jaar komt dit neer op 1000 uur per jaar                        
minus de studiedagen en andere margedagen komt dit momenteel op 940 uur op jaarbasis voor alle jaargroepen)                 
en daarnaast zijn er iedere dag 30 minuten waarin geluncht wordt met de kinderen. 
 
1. Een continurooster geeft rust, duidelijkheid en regelmaat voor kinderen. Zo min mogelijk wisselmomenten             

gedurende de dag tussen onderwijs en opvang zodat we de lestijd zo effectief mogelijk kunnen besteden. 

2. De school maakt de door Maria Montessori beschreven lange werkperiodes in de ochtend (van 2 ½ à 3 uur) ,                    

hierdoor kunnen kinderen tot betere en diepere concentratie komen tijdens hun werk. Het ritme van de                

kinderen wordt bij een continurooster niet onderbroken, waardoor het werk nog effectiever zal worden.  

3. Een korte overblijf door leerkrachten geeft rust en beperkt het werktijdverlies door de overgangen van de                

ene naar de andere persoon.  

4. Er zijn geen vaste tijden dat er pauze gehouden moet worden omdat de leerkracht met de kinderen luncht,                  

zo kan er veel beter naar de groep gekeken worden op welk moment er pauze nodig is. Afhankelijk van de                    

werksfeer in de groep kan de leerkracht dus variëren in het moment waarop hij of zij met de groep pauzeert.                    

Dit sluit heel mooi aan bij de vrijheid van lesrooster die het montessorionderwijs heeft.  

5. Gelijke tijden tussen bouwen en binnen een bouw maken schooltijden duidelijker en zijn plezieriger voor               

ouders (alle kinderen worden om dezelfde tijd opgehaald).  

  

Montessorischool Jan Vermeer  schoolplan 2019-2023

9

 

 



Buitenschoolse opvang (voor-, tussen- en naschools) 
Op beide locaties werken wij samen met kinderopvangorganisatie De Lange Keizer. De samenwerking tussen Jan               

Vermeer en De Lange Keizer bestaat al sinds augustus 2003. Voor kinderen is de locatie waar ze gedurende de                   

dag verblijven en waar ze gedurende de dag verschillende activiteiten hebben een heel vanzelfsprekend gegeven.               

Verschillende ruimtes die onder schooltijd voor onderwijs worden gebruikt, zijn na schooltijd in gebruik voor de                

NSO of voor de activiteiten na schooltijd. De wisseling van school naar naschoolse opvang verloopt soepel. In de                  

schoolgebouwen is er een aparte vleugel waar de buitenschoolse opvang gehuisvest is. Op locatie Raam is er                 

plaats voor 130 kinderen per dag en op de Maria Duystlaan voor 70 kinderen per dag. Kinderen van onze school                    

hebben voorrang op de wachtlijst bij De Lange Keizer. Op beide locaties is er nauwelijks behoefte aan                 

voorschoolse opvang. Voor enkele kinderen organiseert De Lange Keizer dit wel tussen 7.30 uur en 8.30 uur. De                  

school heeft meerdere malen per jaar overleg met De Lange Keizer over kinderen, gebouw, huishoudelijke zaken,                

regels, aanbod en de ontwikkelingen. De Lange Keizer werkt volgens de uitgangspunten van Regio Emilia, dit sluit                 

qua vrije keuze en uitgaan vanuit het kind goed aan bij de montessorivisie. 

Activiteiten na schooltijd 

Dagelijks worden er in samenwerking tussen de school en de opvangorganisatie De Lange Keizer activiteiten na                

schooltijd aangeboden. Wij willen als brede school dagarrangementen aanbieden waarin kinderen gedurende de             

hele dag van 8.15 tot 18.30 uur in het gebouw kunnen zijn. Daarbij wordt ingespeeld op de maatschappelijke                  

ontwikkelingen in de huidige en toekomstige samenleving en tegelijkertijd wordt de kinderen meer rust en               

regelmaat geboden in de indeling van hun dag bij onderwijs en opvang, terwijl die dag toch gevuld is met naar                    

keuze sportieve, culturele of creatieve activiteiten.  

 

De term dagarrangement wordt gedefinieerd als: “een samenhangend en doorlopend aanbod van onderwijs,             

opvang en sport-, welzijns en culturele activiteiten, dat nieuwe oplossingen biedt voor ouders om arbeid en zorg                 

te combineren en bijdraagt aan de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en waar kinderen en ouders op               

basis van behoefte en eigen keuze gebruik van kunnen maken.” 

 

Wij bieden twee maal per jaar een activiteitenflyer aan met per locatie verschillende activiteiten, inschrijving               

verloopt via de website van De Lange Keizer. Sommige activiteiten zijn vast elke week, andere activiteiten zijn in                  

een blok van 5 keer. Ouders betalen voor de meeste activiteiten, als hun kind die dag gebruik maakt van de                    

naschoolse opvang is die bijdrage lager. Wij hopen dat het ouders ontlast in het halen en brengen naar sport,                   

dans, muziek en creatieve clubs.  

 

Peuters 

Op beide locaties draait een peutergroep voor kinderen tussen 2 en 4 jaar oud georganiseerd door De Lange                  

Keizer. Vanaf 3,3 jaar bestaat ook de mogelijkheid om in samenwerking met de kinderopvang De Lange Keizer al                  

mee te draaien in de onderbouwgroepen. Dit is passend in de montessorivisie dat 3 tot 6 jarigen bij elkaar in de                     

onderbouw thuishoren. Deze peuters vallen onder de verantwoordelijkheid van De Lange Keizer. Er is voor hen                

dan ook een peuterleidster die meekomt naar de onderbouw of in de buurt is.  
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2.3 Kenmerken kinderen, ouders en omgeving 
Kinderen komen deels uit de buurt, maar ook komt een groot aandeel uit omliggende postcodegebieden en een                 

klein gedeelte uit omliggende gemeenten.  

 

Een groot aantal ouders kiest bewust voor montessorionderwijs. Op beide locaties wordt ook opvang              

aangeboden. Veel ouders vinden dat praktisch en vinden het daarnaast ook belangrijk dat de kinderen hierdoor                

een breed aanbod met ook culturele en sportieve activiteiten op dezelfde locatie aangeboden krijgen.  

“It takes a villages to raise a child”. 

 

Wij hechten veel belang aan de participatie van ouders, het scheppen van ontwikkelingsmogelijkheden voor              

kinderen en opvoeden van kinderen doen wij samen. Begeleiders en ouders zijn hierin partners. Hoe succesvol                

wij samen zijn hangt af van actieve deelname, betrokkenheid en communicatie tussen de begeleiders van de Jan                 

Vermeer en ouders. We zijn er dan ook trots op dat we veel actieve werkgroepen in de school hebben. 
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3. Missie, visie en waarden 
 
3.1. Missie en visie openbaar onderwijs Librijn 
Montessorischool Jan Vermeer is een school van de Stichting Librijn. Librijn Openbaar Onderwijs is verantwoordelijk voor het                 
openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. De openbare basisscholen worden bezocht door ongeveer 2.900 kinderen en                 
er zijn circa 290 medewerkers werkzaam. 
 
Librijn biedt een scala aan onderwijsmogelijkheden. Naast reguliere scholen, elk met een eigen moderne onderwijskundige               
visie, biedt Librijn ook Montessori, Freinet en Dalton onderwijs en is er een openbare school voor speciaal basisonderwijs                  
(SBO). 
 
Librijn staat voor openbaar onderwijs en vervult daarmee een opdracht van onze democratie door kinderen in de                 
samenleving te laten opgroeien tot gewaardeerde, kritische en zelfstandige burgers, die zichzelf kunnen en mogen zijn in de                  
maatschappij. Daarnaast is het een wettelijke opdracht van een gemeente om te zorgen dat openbaar onderwijs in elke wijk is                    
vertegenwoordigd. 
 

Librijn begeleidt onze kinderen naar zelfstandige, zelfbewuste, kritische en nieuwsgierige mensen die met elkaar creatieve               
oplossingen bedenken die zorgen voor gelukkige mensen in een betere wereld. 
We volgen daartoe Librijn principes om te laten zien waar we voor staan en waar we op aangesproken willen worden. De                     
Librijn principes zijn ‘universeel’ geldig en de scholen herkennen zich daar in. Per school zullen er verschillende accenten zijn.  
In elk schoolplan staat hoe de school invulling geeft aan deze Librijn principes. Waarom ze bepaalde accenten leggen en hoe                    
dat van invloed is op hun plannen en handelen. 
 
De Librijn principes zijn: 
● Wij staan voor goed en veelkleurig onderwijs 
● Wij helpen kinderen wereldburgers te worden 
● Wij werken samen om elkaar te versterken 
● Wij staan kleurrijk in de samenleving 
● Wij zetten ons in om elk kind zich maximaal te laten ontplooien 

 

3.2. Missie Jan Vermeer 
Onze missie:  

Wij willen kinderen in vrijheid zichzelf laten bouwen! “Het kind is de bouwer van de mens.” (Maria Montessori) 

 

Kinderen kunnen bij ons zichzelf zijn en zijn leidend in hun eigen ontwikkeling. Door de Montessori-opvoeding binnen ons                  

onderwijs gaan wij uit van de individuele ontwikkeling van het kind en streven wij ernaar dat iedere leerling het onderwijs                    

krijgt dat zoveel als mogelijk bij hem of haar past. Wat werkt voor uw kind stimulerend en wat kan belemmerend werken?                     

Welke talenten heeft uw kind en hoe kunnen wij deze inzetten in het dagelijks onderwijs voor uw kind? 

 

Elk kind heeft een vrije werkkeuze en ontwikkelt zich naar eigen aanleg op eigen niveau en tempo. De vrijheden die het kind                      

hiermee krijgt dragen bij aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van uw kind. In het                   

montessorionderwijs, en zo ook bij ons, geldt vrijheid in gebondenheid. De leerkracht is er om dit proces te begeleiden en het                     

kind te leren de juiste keuzes voor zichzelf te maken. Om onderwijskundige redenen kan de school soms met de hele groep of                      

individueel beredeneerd afwijken van de vrije werkkeuze. 

 

Wij willen dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Naast het werken aan de cognitieve ontwikkeling (taal en rekenen), is                   

er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de algemene ontwikkeling en de                

creativiteit.  
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Wij streven ernaar uw kind op te laten groeien tot een gelukkige, zelfstandige, zelfbewuste, breed ontwikkelde wereldburger                 

die zijn/haar verantwoordelijkheid weet te nemen t.a.v. de maatschappij, het milieu en zichzelf. 

 

3.3. Visie Jan Vermeer 
Als montessorischool staat onze visie op opvoeding en onderwijs in het teken van het ‘opvoeden tot zelfstandigheid’; “Help 

mij het zelf te doen en help mij zelf te denken”.  

Daarbij staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Elk kind heeft vrije werkkeuze en ontwikkelt zich op eigen 

tempo en op eigen niveau. Wij kijken naar het hele kind. Brede ontwikkeling is belangrijk. Naast de cognitieve vaardigheden is 

er veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de creatieve vaardigheden.  

 

Onze Montessori belofte: 

 

Gedurende de basisschooltijd helpen wij het kind zich dusdanig te ontwikkelen dat het kan zeggen: 

● Ik weet waar ik goed in ben 

● Ik bewijs wat ik kan 

● Ik blijf nieuwsgierig 

● Ik weet wat ik wil 

● Ik zoek oplossingen 

● Ik kan kiezen 

● Ik doe er toe 
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3.4. Ambitiekaarten Jan Vermeer 

 
Professionalisering en Werkplezier  

 

 
Achtergrond  
Leerkrachten zijn het belangrijkste middel om goed onderwijs te kunnen realiseren. Dat vraagt om goed               
werkgeverschap, investeren in professionalisering en het bieden van loopbaanmogelijkheden binnen onze           
organisatie. We bespreken regelmatig de werkdruk met de leerkrachten en evalueren de inzet van de               
werkdrukgelden. Binnen de Jan Vermeer wordt gewerkt aan een professionele cultuur, waarbij de focus ligt op                
de inhoud van het onderwijs. De Jan Vermeer is trots op haar medewerkers en vindt het belangrijk om te zorgen                    
dat medewerkers er ook trots op zijn om bij de Jan Vermeer  te werken. 

Ambitie 
Op de Jan Vermeer hebben we tevreden leerkrachten die goed onderwijs geven aan de kinderen. 
 
Kernresultaat 

Vakbekwame leerkrachten voor de klas die met plezier op de Jan Vermeer werken.  
 
Aanpak bij de zeven bronnen van arbeidsvreugde 
1. Fysiek welbevinden: voldoende inkomen, gezond en veilig voelen 

● De omstandigheden op school, hygiëne, temperatuur en geluid, mooi en opgeruimd, natuurbeleving 
worden op orde gemaakt. 

● De directie zorgt voor een goede werkplek voor de leerkrachten zowel onder als na schooltijd.  
● De leerkrachten stellen samen jaarlijks een werkverdelingsplan op waar de taken onderling verdeeld 

worden. 
2. Collegialiteit: werkrelaties, groepsgevoel 

● teambuilding, we organiseren minimaal twee keer per jaar een teamuitje. 
● we gaan effectief vergaderen. 
● We zorgen met elkaar voor een veilige omgeving waar we van elkaar leren, we gaan voor elkaar 

inspringen, lief en leed delen, elkaar aanspreken maar ook vergeven, afspraken nakomen, 
samenwerken, geborgenheid met ruimte om ook fouten te kunnen maken, bestrijden van pesten en 
ander asociaal gedrag. 

3. Waardering en vertrouwen: ruimte om te handelen en waardering krijgen 
● We geven de leerkrachten eigenaarschap door autonomie en eigen verantwoordelijkheid te geven. 
● We werken aan een professionele cultuur, dit komt tot uiting in het gedrag dat leerkrachten, directie, 

kinderen en ouders naar elkaar toe vertonen. 
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4. Goede prestaties: resultaten bereiken 
● We houden tevredenheidsonderzoeken en gesprekken onder ouders zodat we onze school kunnen 

verbeteren waar dit nodig blijkt. 
● We gaan een leerlingenraad instellen zodat we ervoor kunnen zorgen dat de kinderen gemotiveerd naar 

school komen. 
5. Groei: individuele talenten ontwikkelen of anderen coachen en ondersteunen 

● Iedere leerkracht maakt en persoonlijk ontwikkeling plan waar hij zelf in aangeeft waar de behoefte is 
om te ontwikkelen. 

● In het nascholingsplan van de school is ruimte voor alle leerkrachten om coaching of opleidingen te 
volgen. 

6. Werken met hart en ziel: authenticiteit 
● Leerkrachten worden ingezet op hun kwaliteiten en talenten. Je kan hier denken aan leerkrachten die de 

moestuin verzorgen. 
● Leerkrachten kunnen aangeven in het werkverdelingsplan welke taken het beste bij hen passen. 

7. Hogere zingeving: iets kunnen betekenen voor anderen, van betekenis zijn. 
● We zorgen er voor dat de leerkrachten niet alleen voor hun klas zorgen maar ook voor de omgeving 

daarbuiten.  
● Leerkrachten van onze school worden aangemoedigd om schooloverstijgende functies naast hun 

klassentaak aan te nemen zoals functies in de GMR, schoolopleider, auditor voor de NMV, 
ondersteuningsplanraad van PPO Delflanden. 

 
Indicator-streefcijfer-meetinstrument 
Wij willen jaar 1 minimaal 60% van de doelen bereikt hebben of aan gewerkt hebben. 
In jaar 2 70%, jaar 3 80% en jaar 4 90% 
 
Proceseigenaar 
Directie,  bouwcoördinatoren en coaches 
 
Financiering 
Vanuit het nascholingsbudget kunnen we stichting Leerkracht betalen en de teambuilding kan vanuit de reguliere 
financiering betaald worden. 
 
Tijd 
2019-2023 
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Kernwaarden 
Zorgzaamheid Verbondenheid Vertrouwen Nieuwsgierigheid

 
Achtergrond en aanpak 

In de wereld van de toekomst zal er steeds meer een beroep gedaan worden op het maken van ethische keuzes.                    
Om dit te kunnen zijn de waarden en normen die kinderen in hun kindertijd aangereikt krijgen heel belangrijk, zij                   
zijn vaak richtinggevend in de rest van hun leven. 
Er vindt waardenoverdracht plaats in uiteenlopende situaties thuis en op school. De morele ontwikkeling toont               
een besef van wat goed is en wat fout. In deze leeftijdsfase wordt de basis gelegd om met respect om te gaan                      
met de natuur, dieren en planten, maar ook om voorzichtig om te gaan met spullen. Door met kinderen bewust                   
te werken aan morele vraagstukken ontwikkelen ze al jong de vaardigheden om het morele perspectief te                
verkennen. De omgeving waarin de kinderen dagelijks zijn is hun oefenruimte. 
Daarbij is het belangrijk ons te realiseren dat de school een bewegende organisatie is, leerkrachten, ouders en                 
kinderen komen en gaan. De omgangscultuur is heel bepalend voor een school en het is dus belangrijk om met                   
elkaar afspraken vast te leggen.  
We spreken dus over de kwaliteit van de directe interactie tussen mensen in en om de school. 
 

Ambitie 

Wij willen werken aan een betere wereld. Een wereld die ook voor onze kinderen en kleinkinderen een prettige                  
veilige omgeving biedt om in te wonen. Daarom zullen we met elkaar het goede voorbeeld moeten geven en                  
doen wat we zeggen te doen. 
We streven ernaar dat kinderen, medewerkers en ouders met elkaar dezelfde waarden respecteren en hun               
bijdrage leveren om hier zichtbare consequenties aan te verbinden.  
Een richtlijn hiervoor bieden de The UN Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen            
van de Verenigde Naties).  
Er heerst op de montessorischool Jan Vermeer een professionele schoolcultuur waar iedere vorm van gedrag               
afgemeten wordt aan de koers/visie van de school. 
De schoolcultuur komt tot uiting in het gedrag dat leerkrachten, directie, kinderen en ouders naar elkaar toe                 
vertonen.  
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Kernresultaat 
Wij maken zichtbaar: 
● Zorgzaamheid: dat wij zorg dragen voor onszelf, de ander en de omgeving. Wij staan voor duurzaamheid en                 

gaan zorgvuldig en bewust met onze aarde om. 

● Verbondenheid: dat wij samen werken, leven, spelen, leren en opgroeien. Wij vinden het belangrijk dat               

kinderen, leerkrachten en ouders via verbondenheid blijven ontwikkelen. 

● Vertrouwen: dat wij vertrouwen hebben in onszelf en de ander. Wij denken in mogelijkheden. 

● Nieuwsgierigheid: dat wij benieuwd en leergierig zijn en op een flexibele, creatieve, positief kritische wijze               

met onze dynamische wereld omgaan. 

Indicatief streefcijfer/meetinstrument 

Wij willen jaar 1 minimaal 60% van de doelen bereikt hebben of aan gewerkt hebben. In jaar 2 70%, jaar 

3 80% en jaar 4 90%. 

Tevredenheidsonderzoeken bij kinderen, ouders en medewerkers. 

 
Aanpak/ Activiteiten 
● We leren kinderen bewust om te gaan met voedsel. Bijv. door kooklessen, tuinieren, schoolfruit, leren over 

voedselverspilling, het belang van voedsel voor gezondheid en waar voedsel vandaan komt. Het is belangrijk 

dat kinderen verbanden leren leggen. 

● Bewust om te gaan met energie; licht, warmte.  

● Bewust om te gaan met water. 

● Verspillingsbewustwording creëren door hierover te communiceren en te onderzoeken.  

● Kinderen veel laten zijn in een groene omgeving, bijvoorbeeld  door te tuinieren. Op deze wijze bieden wij de 

kinderen een ‘oefenruimte’ om zowel fysiek als mentaal om te leren gaan met natuur, milieu en 

duurzaamheid. 

● Dieren op school te hebben en kinderen betrekken bij de verzorging.  

● Te praten over morele keuzes en door de oudere kinderen kennis te laten maken met elementaire inzichten 

in hoe ‘de natuur’ werkt en hoe ‘de mens’ ingrijpt op de natuurlijke systemen.  

● Door middel van kosmisch onderwijs worden er zaadjes bij kinderen gepland. 

● Kinderen ruimte geven bij het kosmisch onderwijs om onderzoekend te leren. 

● Uitstapjes organiseren bijv. naar Museon naar de tentoonstelling  voor kinderen van de The UN Sustainable 
Development Goals. 

● Drama lessen om zelfvertrouwen te ontwikkelen en empathie, verplaatsen in de ander te oefenen. 

● Mindfull lessen, Judo, tai chi, yoga of meditatie-lessen om rust en zelfvertrouwen te ontwikkelen. 

● Mooie veilige omgeving creëren om de werking van schoonheid te ervaren. 

● Meewerken aan goede doelen acties. 

● De leerkrachten geven zelf het goede voorbeeld en hanteren een positieve en holistische benadering naar 

kinderen toe. 

● Leerkrachten zien door observatie dat kinderen  op respectvolle wijze met elkaar, de ander en de omgeving 
omgaan en dit is ook terug te zien in de resultaten van ons leerlingvolgsysteem ZIEN. 

● De midden- en bovenbouw kinderen doen onderzoeken en presenteren deze. Zij onderzoeken hun leer- en 
leefomgeving en werken aan concrete acties om deze (steeds verder) te verduurzamen. 
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proceseigenaar  
Directie en coördinator Kosmisch en coördinator buitenwerk en coördinatoren Stichting leerKRACHT 

financiering  
● Schoolbudget 
● ouderbijdrage 
● Stichting vrienden Jan Vermeer 
● NL DOET 
● subsidieaanvragen. 
 
Tijd 2019-2023  
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Kwaliteitszorg

 
Achtergrond  
Vanuit de montessori visie kunnen kinderen zichzelf zijn en zijn zij leidend in hun eigen ontwikkeling. Door de                  

montessori-opvoeding binnen ons onderwijs gaan wij uit van de individuele ontwikkeling van het kind en streven                

wij ernaar dat iedere leerling het onderwijs krijgt dat zoveel als mogelijk bij hem of haar past. Wat werkt voor uw                     

kind stimulerend en wat kan belemmerend werken? Welke talenten heeft uw kind en hoe kunnen wij deze                 

inzetten in het dagelijks onderwijs voor uw kind? 

In het montessorionderwijs, en zo ook bij ons, geldt vrijheid in gebondenheid. De leid(st)er is er om dit proces te                    

begeleiden en het kind te leren de juiste keuzes voor zichzelf te maken. 

 
Ambitie 
Wij verzorgen voor elke leerling onderwijs, waarbij alle kinderen zich veilig voelen, gezien voelen, bij hen                
passende instructie krijgen en de verwachte ontwikkeling doormaken. Wij streven ernaar uw kind op te laten                
groeien tot een gelukkige, zelfstandige, zelfbewuste, breed ontwikkelde wereldburger die zijn/haar           
verantwoordelijkheid weet te nemen t.a.v. de maatschappij, het milieu en zichzelf. 
 
Kernresultaat 

Kwalitatief goed onderwijs aan alle kinderen volgens een vast curriculum weergegeven in de leerlijnen in               
Parnassys en bewaakt met een adequaat leerlingvolgsysteem. 
 
Aanpak en Activiteiten 
Bewaken van de ontwikkeling van de kinderen 
● We werken nu met het CITO leerlingvolgsysteem. We willen gaan onderzoeken of er een ander 

leerlingvolgsysteem is waarbij de kinderen gevolgd worden die meer bij onze visie past maar nog steeds de 

ontwikkeling van de kinderen goed bewaakt. 

● Effectief omgaan met handelingsplannen voor ouders, kinderen en leerkrachten zodat de leerlingbegeleiding 

zo min mogelijk overbodige bureaucratie en zo veel mogelijk effect heeft. 

● Voorbereidingen eindtoets groep 8 zorgvuldig borgen, zodat de toets in alle klassen op dezelfde manier 

voorbereid wordt. 

● Ononderbroken ontwikkelingslijn door bouwen beter op elkaar laten aansluiten:  

○ Meer bouw doorbrekende bijeenkomsten waarin het over onderwijs gaat  
○ Bij elkaar in de groepen observeren. 
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Leerlijnen 
● Voortzetten van implementatie leerlijnen in Parnassys (inhoudelijke leerlijnen bespreken, vullen met           

materialen naar de onderwijspraktijk, registratiesysteem verbeteren). 
● Bekijken welke leerlijnen we uit gaan breiden of gaan toevoegen. Denkend aan motoriek, kosmisch              

onderwijs en persoonsvorming. 
● Onderzoeken of er in de leerlijnen een splitsing gemaakt kan worden tussen minimale eisen en extra                

leerstof. 
 
Werken vanuit doelen 
● Wij willen vanuit doelen werken en deze doelen communiceren met kinderen. Kinderen bewust en              

verantwoordelijk maken om aan doelen te gaan werken. De leerlijnen werken uit hoofdkerndoelen die              
opgesplitst zijn in subdoelen. Steeds heel concreet benoemd. 

● Kinderen eigenaar maken van hun eigen leerproces.  
● Reflectiegesprekken voeren met kinderen zodat zij zicht krijgen op de onderwijsdoelen en hun leerproces. 
● Onderzoeken naar de mogelijkheden met het werken met kindportfolio’s. 
  
Instructie/didactisch handelen 
● Leerkrachten werken structureel aan hun didactische vaardigheden, hun klassenmanagement en pedagogisch           

handelen en kunnen gedifferentieerd werken. Daarnaast kunnen ze adequaat effectieve didactische           
strategieën toepassen om zo vorm te geven aan effectieve instructie voor alle kinderen. 

● We stellen de volgende eisen aan instructie: 
○  hoge verwachtingen van kinderen;  
○  feedback geven aan kinderen;  
○ efficiënte benutting van de onderwijstijd. 

● Er is sprake van een leerklimaat dat leren mogelijk maakt (dat houdt in: ondersteuning en uitdaging). 
○ de uitleg is helder; 
○ de les verloopt gestructureerd. 

Ook moet de instructie, indien nodig, mogelijkheden bevatten om de afstemming van de leerstof op de kinderen                 
daadwerkelijk mogelijk te maken. Dit is voorwaardelijk voor betrokkenheid van kinderen bij de instructie, zodat               
zij daadwerkelijk in staat worden gesteld tot het doorlopen van een ononderbroken ontwikkelproces. 
● Collegiale consultaties om bij elkaar, binnen en buiten de school, de verschillende vormen van instructie te                

observeren. 
● Gezamenlijk lesontwerp voor leerkrachten. Doelen worden vertaald naar de dagelijkse lespraktijk. Door            

samen lessen voor te bereiden maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en kan je lessen verbeteren en                   

innoveren en krijgen kinderen in de verschillende groepen hetzelfde aanbod. 

 
Rekenonderwijs 
● Visie op rekenonderwijs vaststellen waarin de montessorigedachte leidend is. 
● Montessorimaterialen behouden en kennis hoe daar goede lessen mee te geven zijn vergroten. 
● Rekeninstructies optimaliseren, met elkaar afspreken hoe we dit vorm gaan geven. 
● Registratiebladen en doelenbladen aanpassen, geometrieopdrachten toevoegen. 
● Vernieuwen van de rekenmethode. 
 
Indicator 

Wij willen jaar 1 minimaal 60% van de doelen bereikt hebben of aan gewerkt hebben.  

In jaar 2 70%, jaar 3 80% en jaar 4 90%. 

 
Proceseigenaar 
Directie en bouwcoördinatoren, specialist Parnassys en IB-er. 
 
Financiering 
Schoolbudget, professionaliseringsgelden. 
 
Tijd 2019-2023. 
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Het uitdragen van de visie

   
Domein Puur montessori 
Achtergrond  

Montessorionderwijs staat in het teken van het ‘opvoeden tot zelfstandigheid’;  

“Help mij het zelf te doen en help mij zelf te denken”.  
Daarbij staat de ontwikkeling van het individuele kind centraal. Elk kind heeft vrije werkkeuze en ontwikkelt zich                 

op eigen tempo en op eigen niveau. Brede ontwikkeling is belangrijk. Naast de cognitieve vaardigheden is er veel                  

aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de creatieve vaardigheden.  

Ambitie 

In het montessorionderwijs is het werken vanuit de visie de leidraad hoe je het onderwijs vorm geeft. Het is                   
essentieel voor ons onderwijs dat leerkrachten en ouders de montessorivisie van de Jan Vermeerschool kennen               
en uitdragen in hun communicatie en handelen. 
 

Kernresultaat 

Dat ouders en leerkrachten achter de montessorivisie staan en hun gedrag afstemmen op de              

ontwikkelingsbehoeften van kinderen, zodat kinderen optimaal hun potentieel kunnen ontwikkelen.  
 
Indicator 

Wij willen jaar 1 minimaal 60% van de doelen bereikt hebben of aan gewerkt hebben. In jaar 2 70%,  

jaar 3 80% en jaar 4 90%.  

Tevredenheidsonderzoeken d.m.v. ouderbijeenkomsten en enquêtes. 

 

Aanpak/ Activiteiten 
● Een aantal leerkrachten een aanvullende montessori opleiding laten doen waardoor zij verdieping aangereikt             

krijgen ten aanzien van de montessori visie en didactiek. Hierdoor zullen zij kinderen nog beter, door korte                 

heldere instructie te geven kunnen inspireren en zullen zij de omgeving nog beter kunnen inrichten zodat                

kinderen zelfstandig aan betekenisvolle verwerkingen kunnen gaan werken. Informatiebijeenkomsten voor          

ouders organiseren waarin een aspect van de montessori visie toegelicht en besproken wordt. 

● Lesjes middagen organiseren waarin kinderen hun ouder een lesje met een montessorimateriaal geven. 

● Ouders van nieuwe kinderen stimuleren kinderen te laten deelnemen aan het peuterwennen zodat             

driejarigen al een aantal dagen per week in de onderbouwgroep kunnen meedraaien. 

● Doordat we met Stichting leerKRACHT gaan werken wordt het collegiale ‘lesbezoek en feedback’ een vast               

onderdeel. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door met regelmaat bij elkaar te kijken en                     

samen te bespreken of de beoogde montessori doelen worden bereikt, krijgen leerkrachten van elkaar              

ideeën over hoe het nog beter kan. 
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● Montessori rekenlijn verder uitwerken, de tussenstappen uitwerken en het gedeelte algebra en geometrie             

verder uitwerken. 

● Montessori leerlijn kosmisch verder ontwikkelen, o.a. door de kosmische verhalen van Maria Montessori als              

kapstok te gaan gebruiken. Onderzoeken of de bijbehorende platen en tijdlijnen aangeschaft kunnen             

worden. De rol van de specialist kosmisch onderwijs verleggen van alle lessen en het materiaal van ieder                 

thema aanreiken aan de collega’s naar ondersteunen en inspireren van collega’s ten aanzien van kosmische               

lessen zodat er meer eigenaarschap bij alle leerkrachten komt te liggen. 

● De leeromgeving buiten school in de bovenbouw meer plaats in het curriculum geven, vaker gerichte               

uitstapjes maken en ouders en specialisten uitnodigen. 

● Ten aanzien van de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen en leerkrachten: bij leerkrachten de kennis             

uitbreiden ten aanzien van executieve functies. Opnemen in lessen en leerlijnen. En meewerken aan het               

onderzoek van Saxion  over de relatie tussen Montessori onderwijs en executieve functies. 

 

proceseigenaar  

Directie en coördinator Kosmisch en coördinatoren Stichting leerKRACHT 

Financiering  

● Schoolbudget 

o scholingsbudget; NAMC opleiding  

o duurzame inzetbaarheid; Stichting LeerKRACHT 

● Librijn; coachopleiding 

● ouderbijdrage,  

● Stichting vrienden Jan Vermeer, 

● subsidieaanvragen. 

 

Tijd 

2019-2023  
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De voorbereide omgeving 

Achtergrond en aanpak 

Montessori's idee van de voorbereide omgeving was dat alles waarmee het kind in contact kwam het zelfstandig                 

leren en ontdekken zou vergemakkelijken en maximaliseren. Deze rustige, overzichtelijke omgeving heeft veel             

beweging en activiteit. Kinderen zijn vrij om te kiezen en in hun eigen tempo aan activiteiten te werken. Hier                   

ervaren ze een combinatie van vrijheid en zelfdiscipline, geleid door de omgeving. 

 

Ambitie 

● vrijheid;  

○ Montessori geloofde dat een kind de vrijheid moet hebben om zijn eigen natuurlijke impulsen te               

verkennen en te volgen, waardoor zijn of haar potentieel werd ontwikkeld en zijn of haar kennis van de                  

wereld om hem of haar heen werd vergroot. Binnen de geprepareerde omgeving moet het kind               

bewegingsvrijheid, vrijheid van exploratie, vrijheid van sociale interactie en vrijheid van inmenging van             

anderen ervaren. Deze vrijheid leidt uiteindelijk tot een grotere vrijheid: keuzevrijheid. 

● structuur en orde;  

○ Hoewel structuur en orde contra-intuïtief lijken voor de genoemde vrijheid, is niets minder waar.              

Structuur en orde in het montessori-klaslokaal weerspiegelen nauwkeurig het gevoel van structuur en             

orde in het universum. Door de montessori-klaslokaal omgeving te gebruiken als een microkosmos van              

het universum, begint het kind zich de orde om hem heen te verinnerlijken en zo de wereld waarin hij                   

leeft te begrijpen.  

● schoonheid; 

○ De ruimte straalt een eenvoudige harmonie uit, is onbeperkt en goed onderhouden, de omgeving straalt               

rust en kalmte uit. De omgeving moet het kind uitnodigen om binnen te komen en te werken. Deze sfeer                   

is terug te zien aan de houding van degenen die er werken, zowel kinderen als volwassenen. 

● natuur en realiteit;  

○ Montessori had een diep respect en eerbied voor de natuur. Ze vond dat we de natuur moesten                 

gebruiken om kinderen te inspireren. Ze stelde voortdurend voor dat montessori-leraren de kinderen             

meenemen naar de natuur, in plaats van ze opgesloten te houden in het klaslokaal. Daarom wordt de                 

voorkeur gegeven aan natuurlijke materialen in de geprepareerde omgeving. Echt hout, riet, bamboe,             

metaal, katoen en glas hebben de voorkeur boven kunststoffen. 

○ Het is hier waar echte objecten op kinderformaat in het spel komen. Meubilair moet kindgroot zijn,                

zodat het kind niet afhankelijk is van de volwassene voor zijn beweging. Rekken, schoffels, kruiken,               

tangen en schoppen moeten allemaal passen bij de handen en de hoogte van kinderen, zodat het werk                 

gemakkelijker wordt gemaakt, waardoor een goed gebruik en voltooiing van het werk zonder frustratie              

wordt gewaarborgd. 

● sociale omgeving;  

○ Waar vrijheid van interactie bestaat, leren kinderen een gevoel van medeleven en empathie voor              

anderen aan te moedigen en te ontwikkelen. Naarmate kinderen zich ontwikkelen, worden ze zich meer               

sociaal bewust en bereiden ze zich voor om in groepen te werken en te spelen. Deze sociale interactie                  

wordt ondersteund door de hele omgeving en wordt aangemoedigd door de aard van de meerjarige               

klassikale omgeving. 
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● intellectuele omgeving. 

○ Als bovenstaande aspecten niet worden erkend, zal de intellectuele omgeving haar doel niet bereiken.              

Het doel van de montessori-omgeving is om de hele persoonlijkheid van het kind te ontwikkelen, niet                

alleen zijn verstand. Door het kind door de vijf gebieden van het montessori-leerplan (Praktisch leven,               

Sensorisch, Taal, Wiskunde en Culturele vakken) te leiden, het kind heeft de belangrijkste tools om               

onderzoekend te kunnen leren. Er wordt veel tijd en moeite besteed aan het creëren van een voorbereid                 

montessori-klaslokaal dat is ontworpen om aan de individuele behoeften van alle kinderen te voldoen.              

Door middel van een ontwikkelingsgericht, zintuiglijk materiaal dat zich hiërarchisch van eenvoudig naar             

complex en concreet naar abstract beweegt, krijgen kinderen de vrijheid om hun unieke potentieel              

volledig te ontwikkelen door middel van een zorgvuldig voorbereide leeromgeving.  

Kernresultaat 

Aan het gedrag van de kinderen, doordat je ziet dat zij vanuit intrinsieke motivatie aan het werk zijn kun je zien                     

dat de leeromgeving aangepast is aan de ontwikkelingsfase waarin kinderen verkeren. Elke fase heeft eigen               

karakteristieke consequenties voor de leeromgeving, dus de omgeving van de onder-, midden- en bovenbouw              

zijn verschillend ingericht. 

indicatief streefcijfer/ meetinstrument 

Wij willen jaar 1 minimaal 60% van de doelen bereikt hebben of aan gewerkt hebben. In jaar 2 70%, jaar                    

3 80% en jaar 4 90%. 

 

Aanpak/ Activiteiten 
● Per onderwijsbouw eenheid in de verschillende groepen qua inrichting en materialen bewerkstelligen. 

● De voorbereide omgeving huiselijker, opgeruimd, schoner en veiliger maken.  

○ Kleden, lampen, schilderijen, planten, enz. in school plaatsen. 

○ Kinderen meer verantwoordelijkheid leren laten dragen voor de omgeving, taken vaststellen. 

○ Functionele extra kastruimte creëren en regelmatig schoonmaak en opruimacties houden. Weggooien           

of verkopen wat niet gebruikt wordt. De conciërge verantwoordelijk maken op het schoon en              

opgeruimd houden van algemene ruimtes. 

○ BHV-ers op vaste momenten in het jaar het pand controleren op veiligheid en verbeteracties in gang                

laten zetten. 

○ Groot onderhoud op het Raam; schilderwerk, aanpakken akoestiek gangen en hal. Zonnecellen op het              

dak. 

● Verschillende lokalen en algemene ruimtes leerplekken voor kinderen realiseren die gericht zijn op             

karakteristieke ontwikkelingsgebieden. 

o Verschillende functionele werkplekken te creëren waarbij hoogtes en groeperingen van tafels en kasten             

variëren en materialen geordend en uitnodigend uitgestald staan. Dit is mogelijk indien de vaste              

werkplekken van kinderen worden losgelaten. 

o Materialen voor kosmisch onderwijs die kinderen uitnodigen om ontdekkend te leren en hen de              

ordening van de dingen uit hun omgeving leert kennen en onderzoeken. 

o Een hoek voor techniek en proefjes. 

o Een buitenwerkplek voor techniek en tuinieren. 
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o De pijler duurzaamheid in relatie tot verantwoordelijkheid betekent dat we kinderen bewust (willen)             

maken van hun gebruik van hun leefwereld. Het betekent op een verantwoorde manier omgaan met de                

directe omgeving waarin zij leven/werken op school. De montessorileraar toont zijn           

verantwoordelijkheid door goed voorbeeldgedrag uit te dragen. Ecologische, economische en sociale           

dimensies zijn daaraan verbonden. 

● De sociale omgang 

○ De houding van de montessorileraar is erop gebaseerd dat hij de individualiteit van kinderen mag               

herkennen, accepteren, erop mag anticiperen en er leiding aan mag geven. De basis van het handelen is                 

gelegen in de observerende houding die de montessorileraar aanneemt. 

○ Rust en positieve benadering. Onderzoeken in hoeverre meditatie, mindful lessen, grow mindset,            

positive discipline, yoga geïntroduceerd of een plek in ons onderwijs kunnen krijgen om een echte               

montessori houding te ontwikkelen.  

○ Bekwaamheid is meer dan kennis en kunde. In de interactie tussen de montessorileraar en het kind                

spelen de persoonlijkheid en de beroepshouding van de leraar een belangrijke rol. Het is daarom               

essentieel dat de leraar beschikt over zelfkennis en in staat is tot kritische reflectie op zichzelf in het                  

professionele handelen en zich bewust is van zijn voorbeeldgedrag in relatie tot de verantwoordelijkheid              

voor het grote geheel waar we onderdeel van zijn. De leerkracht ontwikkelt bij zichzelf een attitude en                 

besef van medeverantwoordelijkheid en een gevoel van bewondering en verwondering: kosmisch           

bewustzijn. De coach van Stichting leerKRACHT zal handvatten krijgen hoe hierop gestuurd kan worden. 

 

Proceseigenaar  

Directie school en opvang en de schoolcoördinatoren. 

Financiering  

● Schoolbudget 

● Librijn; groot onderhoud 

● ouderbijdrage  

● Stichting vrienden Jan Vermeer 

● Opvang De Lange Keizer  

● subsidieaanvragen 

● Gemeente 

 

Tijd 

2019-2023  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Authenticiteit/verzelfstandiging 
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Locatie Maria Duijstlaan 

Locatie Raam 

 

 

Achtergrond  

Op de locatie Maria Duystlaan is in februari 2005 een dependance gestart van de locatie Raam, omdat er veel                   

kinderen op een wachtlijst stonden die niet geplaatst konden worden op het Raam. Deze dependance is gestart                 

met twee kinderen in de onderbouw en is van onderaf aan inmiddels uitgegroeid naar een volwaardige school                 

met, net als de locatie Raam, negen groepen. 

Beide scholen werken tot nu toe op vrijwel identieke wijze maar er zijn ook verschillen waardoor er steeds vaker                   

andere keuzes gemaakt worden.  

De verschillen zijn er doordat 

● de leerlingpopulatie op beide locaties van elkaar verschilt; 

● medewerkers elkaars kinderen en ouders niet kennen; 

● er op beide locaties medewerkers werken met verschillende talenten; 

● de gebouwen en buiten omgeving verschillend zijn; 

● beide vestigingen door een eigen locatie directeur aangestuurd worden; 

● de financiën anders besteed worden; 

● de afzonderlijke ouderraden verschillend werken; 

● de opbrengsten zijn verschillend waardoor andere keuzes gemaakt worden m.b.t. inzet personeel en             

werkwijzen; 

● de medewerkers van de verschillende locaties zien elkaar maar één of twee keer per maand een moment na                  

schooltijd waardoor het moeilijk is het werk daadwerkelijk met elkaar af te stemmen. 

Door deze verschillen is het streven naar een identieke werkwijze tijdrovend en niet altijd even realistisch. 

Ambitie 

De locatie MD en de locatie Raam werken effectief met elkaar. 

Kernresultaat 

Men voelt zich verbonden door samen in Delft aan goed montessorionderwijs te werken. Medewerkers leren               

van elkaar. 

 

Aanpak/ Activiteiten 
● Een paar gezamenlijke studiedagen. 
● stichting leerKRACHT heeft op beide locaties een eigen team waardoor de vergaderstructuur grotendeels             

gescheiden is. 
● Lessen en documenten overzichtelijk in de cloud voor iedereen toegankelijk 

○ Informatie wordt gedeeld om het onderwijs inhoudelijk te optimaliseren. 
● Evalueren functiehuis binnen de 2 locaties 

○ Onderzoeken hoe expertise van een bepaalde leerkracht ook de andere vestiging ten goede kan komen. 
● Analyseren waarin we elkaar kunnen versterken en wat de  belemmerende factoren zijn 
● Locatiedirecteuren overleggen regelmatig met elkaar. 
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Proceseigenaar  

Directie, IB en coördinatoren, bestuur. 

Financiering  

Schoolbudget, professionaliseringsgelden. 
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4. Onderwijsproces 
4.1. Aanbod 
 
Leerlijnen 

De Jan Vermeerschool werkt volgens de montessori methodiek en filosofie, dit is een doorgaande leerlijn van drie                 

tot en met twaalf jaar. De kinderen zijn verdeeld in drie educatieve hoofdgroepen, als gevolg van de                 

verschillende fysieke, mentale en emotionele vermogens van jongere en oudere kinderen. Doordat kinderen in              

elke groep bij oudere en/of jongere kinderen zijn, die zich in vergelijkbare fases bevinden, versnellen zij elkaars                 

leerproces en ontwikkeling. 

● de onderbouw kinderen, van drie tot en met zes jaar (driejarigen zijn in de onderbouw via peuter wennen bij                   

de kinderopvangorganisatie Se Lange Keizer); 

● de middenbouw, kinderen van zes tot en met negen jaar; 

● de bovenbouw, kinderen van negen tot en met twaalf jaar. 

 

De methodiek en pedagogiek is afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Het onderbouw                

kind (vier tot en met zes jaar) ontwikkelt en verfijnt vaardigheden ten aanzien van taal, motoriek, orde en                  

zintuiglijke waarneming. 

Het midden- en bovenbouw kind (van zes tot en met twaalf jaar) is de ontdekker en wetenschapper die kritisch                   

denken ontwikkelt en de wereld verkent met al zijn regels.  

Onze voorbereide omgeving bestaat uit materiaal wat gericht is op ontdekkend leren. Met voor het kind                

herkenbaar materiaal wordt de ontwikkeling vanuit de vorige bouw voortgezet. 

Om voor alle kinderen hun individuele leerroute te kunnen waarborgen is er in de bouwen een overlap van de                   

ontwikkelingsmaterialen en lessen en de nodige didactische en pedagogische kennis bij de leerkracht ten aanzien               

van de ontwikkelingsbehoeften van kinderen. 

Curriculum 

‘ontwikkeling van het menselijk potentieel’ 

“The secret of good teaching is to regard the child’s intelligence as a fertile field in which seeds may be sown to                      

grow under the heat of flaming imagination. Our aim is not only to make the child understand, and still less to                     

force him to memorize, but so to touch his imagination as to enthuse him to his innermost core. We do not want                      

complacent pupils but eager ones. We seek to sow life in the child rather than theories, to help him in his growth,                      

mental and emotional as well as physical, and for that we must offer grand and lofty ideas to the human mind. If                      

the idea of the universe is presented to the child in the right way, it will do more for him than just arouse his                        

interest; it will create in him admiration and wonder, a feeling loftier than any interest and more satisfying.” 

Maria Montessori 

 
“Het geheim van goed onderwijs is om de intelligentie van het kind te beschouwen als een vruchtbaar veld waarin                   
zaden kunnen worden gezaaid om te groeien onder de hitte van de vlammende verbeelding. Ons doel is niet                  
alleen om het kind te laten begrijpen, en nog minder om hem te dwingen om te onthouden, maar om zijn                    
verbeelding aan te raken en hem te enthousiasmeren tot in zijn diepste kern. We willen geen zelfgenoegzame                 
kinderen, maar enthousiaste kinderen. Ons doel is om in het leven van het kind ervaringen op te doen in plaats                    
van het te overvoeren met theorieën, om hem te helpen in zijn groei, zowel mentaal en emotioneel als fysiek, en                    
daarvoor moeten we de menselijke geest grote en verheven ideeën aanbieden. Als het idee van het universum op                  
de juiste manier aan het kind wordt gepresenteerd, zal het meer voor hem doen dan alleen maar zijn interesse                   
opwekken; het zal in hem bewondering en verwondering opwekken, doordat het betekenisvol is zal het kind bij                 
het kind bevrediging opleveren”. Maria Montessori 
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De montessori-methodiek en de montessori-materialen worden op de Jan Vermeer gebruikt om kinderen             

specifieke vaardigheden te leren. Daarnaast worden er ook andere methoden ingezet als (tijdelijk) verrijkings-of              

hulpmiddel. Wanneer deze structureel ingezet worden, worden ze bij de onderstaande ontwikkelingsgebieden            

genoemd 

 

Het curriculum omvat verschillende leergebieden: 

A. Persoonlijke ontwikkeling (sociale en emotionele ontwikkeling) 

B. Oefeningen voor het Dagelijks Leven 

C. Zintuiglijke Waarneming 

D. Wereld verkennende thema’s (kosmisch onderwijs) 

E. Burgerschapsvorming 

F. Natuur, Wetenschap en Techniek 

G. Rekenen en wiskunde en Geometrie 

H. Nederlandse & Engelse Taal 

I. Informatie en Computer Technologie 

J. Bewegingsonderwijs 

K. Kunstzinnige Oriëntatie 

 

A. Persoonlijke ontwikkeling (sociale en emotionele ontwikkeling) 

Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan wij: 

● sociale ontwikkeling; 

● emotionele ontwikkeling; 

● identiteits- en karakterontwikkeling; 

● de ontwikkeling van de executieve en metacognitieve functies. 

 

Deze gebieden zijn nauw verbonden met elkaar. Het leerplan richt zich op het onderwijzen van een kind om te                   

'leren voor het leven’. Net zoals het belangrijk is om een bepaald onderwerp onder de knie te krijgen, is het even                     

belangrijk dat kinderen tijdens het proces van leren kwaliteiten ontwikkelen waarvan zij de rest van hun leven                 

profijt hebben, zoals zelfsturing, reflecteren, doorzetten, discipline, samenwerking, planning, onafhankelijkheid,          

verantwoordelijkheid, zorgzaamheid en creativiteit. Daardoor ontwikkelen kinderen kwaliteiten die ze in staat            

stellen onvoorziene uitdagingen het hoofd te bieden. 

Wij werken niet met ‘straffen en belonen’, maar kinderen worden begrensd door natuurlijke en logische               

gevolgen van hun handelen. 

 

Aan de ene kant ontwikkelt het kind zijn volle potentieel en aan de andere kant ontwikkelt het kind een                   

bewustzijn voor de wereld om zich heen en spelen de gemeenschappelijke waardes en normen een belangrijke                

rol. Het respectvol met elkaar omgaan, handelen naar algemeen geldende normen en waarden en het               

respecteren van verschillende culturen zijn belangrijke factoren. 

 

De sociale ontwikkeling van kinderen vindt plaats doordat kinderen in grote groepen met diverse leeftijden               

komen. Gedurende drie jaar hebben ze de rol van jongste, middelste en oudste. Jongere kinderen leren om van                  

ouderen kennis aan te nemen en oudere kinderen nemen de verantwoordelijkheid voor de jongeren te zorgen.  
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De montessori-begeleiding is afgestemd op de emotionele ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden. Het             

zelfvertrouwen van kinderen groeit omdat ze begeleid worden bij zelf handelen.  

 

De voorbereide omgeving is afgestemd op hun ontwikkelingsbehoeften. Vanuit de montessori-filosofie           

vertrouwen de begeleiders de innerlijke drijfveren die kinderen tot zelfontwikkeling bewegen. De begeleiders             

maken de verbinding tussen de voorbereide omgeving en het kind. Kinderen staan in hun kracht doordat ze zelf                  

een actieve rol hebben in het kiezen van activiteiten. Doordat ze zelfsturend zijn in hun leerproces, ontwikkelen                 

zij hun karakter. 

 

Doordat er beperkte keuze van materiaal en activiteit is en kinderen dus rekening met elkaar moeten houden,                 

leren kinderen hun impulsen te beheersen.  

De leerkrachten benaderen de kinderen positief en richten de aandacht op de sterke kanten. Door het positieve                 

gedrag of capaciteiten te benoemen, krijgt het kind een positief zelfbeeld en zal het zich daarnaar gedragen. 

 

De onderbouw 

De sociale ontwikkeling en de waarden: ‘Zorgzaamheid, Verbondenheid, Vertrouwen en Nieuwsgierigheid’           

worden ondersteund door gericht rollenspel: ‘Grace and Courtesy’ omgansvorm-lessen. Hierdoor bieden wij            

kinderen telkens weer voorbeelden aan over hoe je voor jezelf en voor je omgeving zorgt. In deze rollenspellen                  

leren de kinderen de juiste woorden en handelingen die daarbij horen. 

Het bewustzijn van kinderen ontwikkelt en kinderen leren zorg te dragen voor zichzelf en hun directe omgeving. 

De leerkrachten gebruiken naast de montessorilessen ook de handleiding van "Bikkeltjes met lef" en de               

boekenserie "Kijk en beleef". 

 

De middenbouw 

In de middenbouw worden kinderen gedreven door hun interesse in de wereld om zich heen. Ze zijn sociaal en                   

hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Het kind ontwikkelt zijn kritisch denkvermogen en wordt zich er              

bewust van dat hij deel uitmaakt van een groep/maatschappij. De leerkrachten begeleiden kinderen in het               

reflecteren op hun eigen leerproces zodat ze bewust de volgende stap kunnen maken. Kinderen worden               

meegenomen in het maken van groepsafspraken en het nakomen ervan. In groepsbijeenkomsten worden             

situaties geanalyseerd, mogelijkheden en opties besproken en nieuwe afspraken gemaakt.  

 

Een belangrijke voorwaarde is dat kinderen zich kunnen verplaatsen in een ander en zich daarbij realiseren dat                 

ieder mens uniek is en verschillende behoeften heeft. We leren hen dit door voortdurend vragen te stellen als:                  

Waarom hebben we deze afspraken? Wat is mijn rol hierin? Welk effect heeft mijn gedrag op een ander? Hoe                   

voel ik me hierbij en hoe voelt een ander zich? Wat heb ik nodig en wat heeft de ander nodig?  

De sociale ontwikkeling en de waarden: ‘Zorgzaamheid, Verbondenheid, Vertrouwen en Nieuwsgierigheid’           

worden geëvalueerd en besproken in de groep. We creëren momenten en activiteiten waarbij een beroep               

gedaan wordt op inlevingsvermogen, presenteren etc. 

De verantwoordelijkheid voor de omgeving behelst de hele school tot en met het schoolplein. 

 

De bovenbouw 

In de bovenbouw gaan wij een stap verder. Kinderen ontwikkelen hun metacognitieve vaardigheden. Ze zijn               

actief betrokken bij het analyseren van een leersituatie om vervolgens een doelstelling te formuleren. Kinderen               

maken een planning om de doelstelling te behalen en worden begeleid in het reflecteren op het proces. 
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De kernwaarden: ’Zorgzaamheid, Verbondenheid, Vertrouwen en Nieuwsgierigheid’ worden regelmatig op          

verschillende manieren benoemd en geoefend. We creëren momenten en activiteiten waarbij een beroep             

gedaan wordt op inlevingsvermogen.  

De verantwoordelijkheid en betrokkenheid worden uitgebreid met de omgeving buiten school. 

Montessori onderwijs wordt ook wel vredesonderwijs genoemd. Wij streven ernaar om samen met de kinderen,               

begeleiders en ouders ervoor te zorgen dat álle kinderen zich veilig en gezien voelen, samen leven wij in een                   

mini-maatschappij, waarin de kinderen kunnen oefenen en beginnen aan hun bijdrage aan een vreedzame              

wereld. 

 

De volwassenen zijn niet leidend maar begeleidend aanwezig. Het uiteindelijke doel is om kinderen onafhankelijk               

te leren denken in sociale situaties. Ze komen in hun kracht als zij zich realiseren dat ze altijd een keuze hebben.                     

‘You are the captain of your soul’. 

Als kinderen echter gedrag laten zien wat onveilig of onacceptabel is binnen de waarden van de Jan Vermeer, dan                   

wordt er door de begeleiders duidelijk en ferm ingegrepen en vindt er een gesprek plaats met ouders. 

 

B. Oefeningen voor het Dagelijks Leven 

De onderbouw 

De behoefte van het jonge kind om orde en onafhankelijkheid in zijn leven te creëren, wordt bevredigd door te                   

werken met materialen en activiteiten die zeer praktisch van aard zijn. Kinderen wassen, schrobben, zemen               

ramen, scheppen, schenken etc. Deze oefeningen leren kinderen oorzaak en gevolg en stimuleren de coördinatie               

van lichaam en geest. 

 

Het kind oefent logisch denken terwijl hij/zij streeft naar perfectie in beweging. Deze oefeningen zijn essentieel                

voor het ontwikkelen van concentratie. Het kind ervaart succes en dit draagt bij tot zijn zelfvertrouwen en                 

onafhankelijkheid. 

C. Zintuiglijke waarneming 
De onderbouw 
Kinderen ervaren en leren door al hun zintuigen. Het kind absorbeert de wereld in totaliteit. Om orde te brengen                   

in deze informatie gaan kinderen differentiëren, organiseren en classificeren. Het zintuiglijk materiaal in de              

onderbouw helpt kinderen hierbij. Dit materiaal is zo ontworpen dat fundamentele kwaliteiten zoals kleur, vorm,               

dimensie, temperatuur, reuk geïsoleerd worden. Het kind maakt hiermee reeksen of paart gelijke eigenschappen.              

Geheugenspelletjes en namenlesjes worden ook gekoppeld aan dit materiaal. 

D. Wereld verkennende thema’s (kosmisch onderwijs) 

‘KOSMISCH ONDERWIJS’ (Oriëntatie op jezelf en de wereld)/ inclusief burgerschap 

  

Wij helpen kinderen grip te krijgen op de complexe wereld om hen heen. De vraag is: hoe kun je daarin slagen                     

zonder het kind te overvragen? Hoe kunnen wij kinderen helpen orde aan te brengen in de enorme hoeveelheid                  

aan informatie? Hoe kunnen wij inspelen op de rijke verbeeldingskracht van kinderen? 

  

Met dit in gedachten heeft Maria Montessori het kosmische onderwijs ontwikkeld. 

"Kosmisch onderwijs” is een brede term die gebruikt wordt voor alle vakken die gericht zijn op het uitbreiden van                   

kennis en voeden van de geest. Hierdoor ontstaat er begrip voor mensen en hun plaats in het heelal. "Kosmisch                   

onderwijs" vindt plaats door individuele of groepsprojecten, regelmatige excursies, onderzoeksopdrachten,          

individuele of groepslessen en vele andere verrijkende methoden.  
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Ontwikkeldoelen 

Kinderen worden gestimuleerd om ontwerpend, onderzoekend en ontdekkend te leren, waarbij het vragen             

stellen centraal staat. Kinderen leren verbanden te ontdekken en ze ervaren dat elk handelen logische gevolgen                

heeft - waar het nemen van verantwoordelijkheden bij hoort. 

  

Vanaf de middenbouw zijn kinderen veel van de onderwijstijd bezig met ontdekkend leren. Ontdekkend leren               

betekent ook dat kinderen basisvaardigheden zoals lezen, verslagleggen en rekenen binnen context            

leeftijdsadequaat moeten beheersen omdat ze dit nodig hebben bij het ontdekkend leren. Dit motiveert kinderen               

om deze basisvaardigheden te oefenen. 

  

Specifieke kosmische onderwerpen zijn onder meer: 

● geschiedenis van de natuur; 

● oude en moderne sociale geschiedenis; 

● antropologie; 

● religie en filosofie; 

● geografie; 

● geologie; 

● chemie; 

● fysica; 

● astronomie; 

● ecologie; 

● dier- en mensbiologie; 

● schone kunsten, waaronder dans en muziek; 

● volksverhalen, mythes en legenden. 

  

Kosmische lessen integreren naast alle bovenstaande aspecten van het curriculum ook taal, wiskunde, IT,              

lichamelijke opvoeding, kunst, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc. Dit is de kracht van het            

montessori-programma, dat altijd tracht het totale leerproces te harmoniseren ten behoeve van het kind.              

Onderdelen worden aangeboden in samenhang vanuit een totaalbeeld. 

  

Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en derhalve onderling afhankelijk is. Kinderen                

leren de ordening van de dingen uit hun omgeving kennen en onderzoeken. Door ons kosmisch onderwijs moet                 

bij kinderen het inzicht ontstaan dat de feiten en verschijnselen waar ze mee te maken hebben nooit als losse                   

fragmenten bestaan, maar als delen van een groter geheel. Er moet zich bij hen een brede kijk op deze gehelen                    

ontwikkelen, waaruit tenslotte een visie op de wereld en het wereldgebeuren kan voortvloeien. De kinderen               

moeten de verbanden leren zien in situaties die verwondering en bewondering opwekken. Kinderen leren hun               

omgeving te waarderen, respecteren en hoe daar zorgvuldig mee om te gaan. De opgedane kennis maakt                

kinderen ook moreel verantwoordelijk om deze kennis in te zetten voor de wereld om hen heen. 
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In de praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd.               

Wanneer je bijvoorbeeld water als kosmisch thema behandelt, dan gaan kinderen op een hele brede manier,                

geschiedkundig, aardrijkskundig en natuurkundig kijken naar dit thema passend bij hun ontwikkeling. De lessen              

worden altijd voor de hele groep gegeven, waarna de kinderen de lessen individueel of in groepjes kunnen                 

verwerken. Bij de kosmische thema’s leren kinderen ook andere vaardigheden, zoals hoe ze aan de hand van                 

vragen het onderwerp kunnen onderzoeken, opzoekvaardigheden, samenwerken, het TASC model, het maken            

van een mindmap, werkstukken, spreekbeurten en presentaties. 

 

De onderbouw  

In de onderbouw (groepen 1 en 2) wordt ingespeeld op actualiteiten en de seizoenen aan de hand van de tijdlijn                    

van het jaar en de interessewereld van de kinderen en twee maal per jaar de jaarlijkse schoolthema’s. 

 

De middenbouw en bovenbouw  

We hanteren een drie-jarige cyclus met thema’s. Binnen de thema’s wordt er vakoverstijgend les gegeven en                

leren kinderen verbanden leggen. 

 

  Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 

data ob mb bb ob mb bb ob mb bb 

sep/ 

okt 

plantenrijk 

(bb werkweek bos en bomen) 

weer, klimaat, landschappen 

(bb werkweek water) 

dierenrijk 

(bb werkweek zee en duinen) 

okt/ 

nov 

herfst Uitvindingen plantenrijk herfst Delft 

(stads-wandelin

g) 

weer, klimaat, 

landschappen 

herfst techniek dierenrijk 

dec Sinterklaas en Kerstmis 

jan/ 

feb 

reis door de aarde 

  

winter ontdekkingsreiz

en 

religies winter grootmoe- 

ders-tijd 

handel 

mrt/ 

apr 

lente de boer op Staats-inrich

ting 

reis over de aarde 

  

lente menselijk 

lichaam 

mei/ 

jun 

zomer water akkerbouw, 

veeteelt, 

landbouw 

zomer kunst 

  

reis door de tijd 

  

Bij het vaststellen van de leerstofordening is naast de kerndoelen ook gebruik gemaakt van de uitgave van het 

SLO: “Kosmische opvoeding en kosmisch onderwijs (KOO) als leidraad voor onderwijs in samenhang”. 
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E. Burgerschapsvorming 

Burgerschap is werken aan sociale competentie en aandacht voor waarden, normen, democratie en de openheid               

naar de samenleving. Burgerschapsvorming valt in het montessorionderwijs voor een groot deel binnen het              

kosmisch onderwijs. Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en derhalve onderling               

afhankelijk is. Kinderen leren de ordening van de dingen uit hun omgeving kennen en onderzoeken. Door ons                 

kosmisch onderwijs moet bij kinderen het inzicht ontstaan, dat de feiten en verschijnselen waar ze mee te maken                  

hebben, nooit als losse fragmenten bestaan maar als delen van een groter geheel. 

Er moet zich bij kinderen een brede kijk op deze gehelen ontwikkelen, waaruit tenslotte een visie op de wereld                   

en het wereldgebeuren kan voortvloeien. De kinderen moeten de verbanden leren zien in situaties die               

verwondering en bewondering opwekken. Kinderen leren hun omgeving te waarderen, respecteren en hoe daar              

zorgvuldig mee om te gaan. De opgedane kennis maakt kinderen ook moreel verantwoordelijk om deze kennis in                 

te zetten voor de wereld om hen heen.  

 

Om elk kind voor te bereiden op het wereldburgerschap, werken wij aan: 

● het uitdragen van onze waarden: Zorgzaamheid, Verbondenheid, Vertrouwen en Nieuwsgierigheid; 

● de persoonlijke ontwikkeling van een kind dus aan de sociale, emotionele, identiteits- en             

karakterontwikkeling. Wij hebben vertrouwen in het kind en zien zijn potentie; 

● basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen; 

● werken wij niet met straffen en belonen maar aan de logische consequenties die passen bij het gedrag en de                   

leeftijd van het kind; 

● Aan de ontwikkeling van executieve en metacognitieve functies zodat het kind zelfsturend kan zijn in zijn                

leerproces en onafhankelijk een leven lang kan leren. 

 

F. Natuur, Wetenschap en Techniek  
De natuur is een essentiële leeromgeving en daarom neemt ze in onze aanpak een belangrijke plaats in. Dr.                  

Montessori spreekt over de natuur als de meest waardevolle leeromgeving voor kinderen. Kinderen leren zich               

bewust te worden van de natuur om hen heen en leren met respect om te gaan met de natuur. 

 

De onderbouw 

Geografie 

Kinderen beginnen in de onderbouw met topografie en krijgen door het werken met materialen een               

gematerialiseerde abstractie aangereikt van oceanen, rivieren, werelddelen en landen. 

 

Biologie 

Dit gebied behelst plant- en dierkunde. De focus hiervan ligt in de onderbouw op de classificatie en de                  

karakteristieken van planten en dieren. 

Onderbouw kinderen leren 

● gereedschap te hanteren; 

● de natuur gericht te observeren; 

● respect te hebben voor de levende en niet-levende omgeving; 

● samen te werken; 

● dieren verzorgen; 

● planten verzorgen; 

● ontdekkend leren met constructiematerialen en natuurelementen. 
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Uitjes 

Onderbouw kinderen maken soms groepsuitjes om hun wereld buiten het klaslokaal te onderzoeken. Een              

wandeling in de natuur, een bezoek aan de kinderboerderij, een bieb-uitstapje, een bezoek aan de groenteboer                

of een kas behoren tot de mogelijkheden. 

 

De midden- en bovenbouw 

Aardrijkskunde 

Dit onderwerp wordt geïntroduceerd bij kinderen door verhalen die hun verbeelding prikkelen en ervoor zorgen               

dat de kinderen meer te weten willen komen over het onderwerp. De oudere kinderen bestuderen in de                 

historische en huidige context economische en politieke geografie. 

Kinderen werken met de montessorimaterialen: globe, inlegkaarten, vlaggetjeskaarten, dierenbak en de           

tijdlijnen. In de bovenbouw wordt topografie ook aangeboden met de methode behorend bij de Junior Bosatlas. 

Gedurende de zes jaar leren ze: 

● de relatie mens en klimaat; 

● de structuur van de aarde; 

● de relatie zon en aarde; 

● het milieu en atmosfeer 

● zonnestelsels en de Melkweg; 

● economische aardrijkskunde; 

● grondstoffen en elementen; 

● de werking van lucht; 

● de werking van water; 

● topografie van de Wereld, Europa, Nederland en de Melkweg. 

 

Biologie 

Kinderen leren steeds gedetailleerder mensen, dieren en planten te classificeren en een relatie met de evolutie                

te leggen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen echte dieren en planten kunnen bekijken (onderzoeken), zij                

gaan hiervoor regelmatig de tuin in en maken natuuruitstapjes die verband houden met de lessen die ze in de                   

klas hebben gehad. Kinderen bestuderen de basisbehoefte van de mens en hoe de mens zich tot de natuur                  

verhoudt. Kinderen leren dat de basisbehoefte van de mens door de tijd heen ongeveer hetzelfde blijft. Deze                 

gewaarwording is belangrijk voor kinderen om de interafhankelijkheid van de mensheid te begrijpen en respect               

en bewondering voor de ontwikkeling daarvan te kweken. 

De onderwerpen die bestudeerd worden zijn: 

● plantkunde; 

● dierkunde; 

● ecosystemen; 

● het menselijk lichaam. 

 

Er is een moestuin en een voorbereide buiten leeromgeving waar kinderen leren: 

● de natuur gericht te observeren; 

● respect te ontwikkelen voor de levende en niet-levende omgeving; 

● samen te werken; 

● dieren te verzorgen. 

● planten te verzorgen; 

● moestuin te onderhouden; 

● experimenten uit te voeren; 

● gereedschap en tuingereedschap te hanteren; 
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● ontdekkend te leren met constructiematerialen en natuurelementen; 

● producten te construeren met hout en andere materialen. 

 

Seksualiteit & diversiteit 

Het kerndoel is op de volgende wijze omschreven: de kinderen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die                

in een multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit               

en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.  

 

Seksuele diversiteit is de uiteenlopende vormen waarmee mensen uiting geven aan hun seksualiteit in gedrag,               

sociale contacten en leefwijzen.  

Al op jonge leeftijd doen kinderen hun eerste ervaringen op met seksualiteit. Seksuele en relationele vorming op                 

jonge leeftijd draagt bij aan persoonlijke groei, zelfvertrouwen en een positieve seksualiteitsbeleving. Het             

bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid. Door op een respectvolle wijze aandacht te hebben voor                

(seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of              

transgender gevoelens en die van anderen ondersteund. Als er respect is voor seksuele diversiteit in het                

basisonderwijs zal dit bijdragen aan een veilig en prettig school- en leefklimaat. Kinderen worden geaccepteerd in                

hun seksuele voorkeur/genderidentiteit of relatiekeuze en zijn zich bewust van de variëteit hierin. 

 

G. Rekenen, Wiskunde, Geometrie  

Wiskunde is de universele taal van de natuurlijke wereld. Concrete, visuele en interactieve materialen worden               

gebruikt om begrip en inzicht bij kinderen te ontwikkelen voor getalbegrip en reken- en wiskunde. Werken met                 

materialen legt de basis voor het abstracte denken. Een van de manieren waarop dit wordt bereikt op de Jan                   

Vermeer is door geometrie in de rekenles te integreren, zelfs in de onderbouw. De oude Egyptenaren, Grieken en                  

Arabieren hebben samen met geometrie wiskundige concepten ontwikkeld om universele principes van de             

natuur te begrijpen, die leidden tot grote wonderen van de wereld, zoals de piramiden, het Parthenon en de                  

vooruitgang in de astronomie. Op traditionele scholen worden geometrie en wiskunde pas op de middelbare               

school geïntroduceerd. 

Montessori wiskundige materialen zijn divers en indrukwekkend, maar vooral eenvoudig en elegant. Ondanks de              

eenvoud kunnen de materialen gebruikt worden om zeer complexe en abstracte wiskundige principes te              

illustreren. Kinderen hebben hierdoor de mogelijkheid om zich bijv. in wiskunde veel verder te ontwikkelen dan                

wat de traditionele scholen kunnen bieden. In tegenstelling tot de klassieke methoden waar memoriseren,              

trucjes en snelkoppelingen aangeleerd worden, richt de montessori-methodiek zich op fundamentele wiskundige            

principes en vooral op echte, praktische toepassingen die leiden tot grondig begrip. 

 

Onderbouw 

Door het materiaal kunnen kinderen concreet hoeveelheden ervaren en door verwerkingen getalbegrip            

ontwikkelen. Beweging ondersteunt dit leerproces doordat ze handelend met het materiaal omgaan. Op deze              

wijze leren kinderen op jonge leeftijd sommen te automatiseren. Ook leren ze: 

● getalbegrip tot 100; 

● het werken met grote aantallen met inbegrip van duizendtallen; 

● bewerkingen met concreet materiaal zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen; 

● herkennen en benoemen van de verschillende geometrische vormen. 
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Midden-en Bovenbouw 

Wiskundige concepten worden steeds abstracter aangeboden, zoals: 

● automatiseren van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen; 

● begrijpen en benoemen van de numerieke structuur; 

● begrijpen decimale en breukgetallen; 

● begrijpen wiskundige abstracties zoals machten, worteltrekken, negatieve getallen en factoren; 

● leren begrijpen van de relatie tussen geometrie en wiskundige principes, met inbegrip van inhoud en               

volume. 

 

Naast het montessorimateriaal voor rekenen wordt er ook met de rekenmethode van het CED gewerkt.  

Rekenen vindt plaats tijdens de vrije werkkeuze. Alle kinderen werken binnen het montessorionderwijs op hun               

eigen niveau. Het kind werkt aan zijn rekenleerdoelen en de leerkracht geeft het kind regelmatig instructielessen                

om hem naar de volgende zone van de naaste ontwikkeling te helpen. 

Mocht het leerrendement niet naar verwachting zijn dan zal de sturing van de leerkracht sterker worden. 

De resultaten/het proces worden bekeken en geëvalueerd door de leerkracht met het kind, zodat het kind                

feedback krijgt over het eigen handelen. 

 

H. Nederlandse & Engelse Taal 

Bij het aanbieden van ons taalonderwijs werken we op de Jan Vermeer volgens de uitgangspunten van Maria                 

Montessori. Wij hechten een grote waarde aan taal en in het bijzonder aan de sociale functie van taal. Kinderen                   

hebben taal nodig om nu en in de toekomst zelfstandig te kunnen functioneren in onze maatschappij.  

We gebruiken hiervoor de montessori taaldoenkast en de taalset van montessori. 

 

Nederlandse Taal en leesbeleid 

Onderbouw 

Er is een onderscheid tussen gesproken en geschreven taal. Het uitgangspunt is dat ervaring aan taal vooraf gaat.                  

Bij gesproken taal is er veel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat. Het ontwikkelen van een liefde                  

voor boeken (informatief of literair) heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Prachtige prentenboeken              

ontwikkelen het taalgevoel en dragen bij tot de uitbreiding van de woordenschat. Kinderen leren vanaf               

omstreeks vier jaar geschreven taal fonetisch te lezen. Kinderen leren dit met de symbolen (schuurpapieren               

letters), daarnaast de klanken in woorden en vervolgens bouwen ze woorden met behulp van klank- en                

letterherkenning. Het schrijfproces ondersteunt het leesproces. 

 

Midden-en bovenbouw 

Kinderen uit de midden-en bovenbouw nemen deel aan verschillende groepsprojecten waardoor ze hun             

taalvaardigheid verder ontwikkelen. Taal wordt geïntegreerd in ieder onderdeel van het curriculum. Door te              

werken aan andere gebieden van het curriculum zoals geografie of geschiedenis realiseert het kind zich de                

noodzaak van het goed kunnen lezen en schrijven. Het documentatiecentrum/bibliotheek speelt een belangrijke             

rol in het onderwijs; de kinderen worden aangemoedigd zich via fictie en non fictie d.m.v. informatieve,                

aantrekkelijke boeken te informeren. 
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We gebruiken de montessori Taal Doen kast voor ons taalonderwijs en hierin komt aan bod: 

● De rol die boeken in onze cultuur spelen om ons te informeren en als bron van literatuur en poëzie. 

● Voorlezen: individueel en in groepen lezen kinderen op adequaat tempo. Hiervoor wordt de Leeskast en de                

methode  “Lijn 3’ en  ‘Lekker Lezen’ gebruikt. 

● Basiskennis van grammatica, zinsontleding, zinsbouw en woordsoorten. Hiervoor wordt het          

montessorimateriaal de taaldozen en het montessori taal- pijlen materiaal gebruikt. 

● Adequaat spellen en schrijven, kinderen oefenen dit ook met de methode ‘Spelling op maat’. 

● Efficiënt begrijpend lezen, kinderen oefenen dit onder andere met de methode ‘Tekstverwerken’. 

Alle kinderen doorlopen op eigen tempo het taalonderwijs.  

 
2e

 taalonderwijs: Engels 

Op het moment dat de kinderen het hoogste leesniveau hebben bereikt uit de leesmethode beginnen ze aan                 

Engels. In de middenbouw starten kinderen met Just Do It. In de bovenbouw werken met de methode Stepping                  

Up. Deze methode sluit heel goed aan op het voortgezet onderwijs. Deze methodes bestaan uit een tekstboek,                 

een werkboek en een kinderen-cd. De kinderen werken hier in principe geheel zelfstandig mee. De kinderen leren                 

uitspraak en informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. De kinderen              

leren in het Engels informatie te vragen of geven over alledaagse onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude                 

waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. Ieder jaar vragen we ook ouders met groepjes kinderen Engels te                     

oefenen. De geleerde stof wordt per hoofdstuk getoetst.  

 

L. Informatie en Computer Technologie 

Stichting Librijn heeft een ICT-kaderbeleidsplan. Dit is een richtinggevend document voor onze school. Hierin              

wordt de visie en beleidsrichting vanuit de Stichting Librijn verder uitgewerkt.           

http://www.librijn.nl/uploads/publicaties/bestanden/2018_10_17_ict_beleidsplan_versie_1_0.pdf  

 

ICT Visie Montessorischool Jan Vermeer 

Tot voor kort waren online leermiddelen gebonden aan een specifieke plek en een specifiek tijdstip waarop het                 

kind op die plek plaats nam. Denk aan: een tafeltje met daarop een rechthoekige computer aan de rand van de                    

klas. De rest van de tijd had het apparaat weinig tot niets te maken met het leerproces van het kind. Deze situatie                      

is in hoog tempo aan het veranderen. Online diensten, leermiddelen en apps komen los van die ene plek en dat                    

ene afgebakende tijdstip. Ze zullen steeds meer een natuurlijke onderdeel uitmaken van het gehele leerproces in                

het montessorionderwijs. De school wil voorbereid zijn op die ontwikkeling en hem zelf mede vormgeven. Om                

van de huidige statische werkplek te komen tot een echte online leeromgeving in de Jan Vermeerschool, dat                 

vereist enkele cruciale elementen:  

 

Als mobiele apparaten worden iPads en chromebooks gebruikt. Via een groot scherm en een AppleTV kan alles                 

wat op deze apparaten bekeken of gemaakt is, eenvoudig gedeeld worden met andere kinderen of de hele klas.                  

Ook de huidige computers in de klas kunnen hierop worden aangesloten. Maar hardware is niet genoeg. We                 

werken in een cloud omgeving, één platform waar kinderen en leerkrachten hun werk kunnen vinden en                

makkelijk naar applicaties van uitgeverijen en ander educatief materiaal kunnen klikken. Dat is COOL (Cloudwise               

Online Onderwijs Leerplatform). 
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De ICT-coördinator is aanspreekpunt voor het team, ouders, ICT-werkgroep vanuit de ouderraad (alleen locatie              

Maria Duystlaan), de beheerafdeling van Cloudwise bij storingen en nieuwe implementaties. Cloudwise verzorgt             

ook de werkplekondersteuning voor de leerkrachten. Zij kunnen ten alle tijden contact opnemen met Cloudwise               

voor hun vragen. 

 

Op het moment van schrijven van dit schoolplan zijn we in gesprek om onze website te vernieuwen. Bij het                   

vernieuwen van de website willen we goed bekijken hoe we de ouders van onze school en de toekomstige ouders                   

één plek aan kunnen bieden waar ze op een eenvoudige manier informatie kunnen vinden over de school. 

 

Visie op het onderwijs in de 21ste eeuw 

Veranderingen in het onderwijs 

Onder andere is het de Onderwijsraad die stelt dat het onderwijs te weinig aandacht heeft voor de zogeheten 

vaardigheden van de 21e eeuw. Daaronder verstaat de raad: 

 

● Denkvaardigheden: digitale geletterdheid (ook wel mediawijsheid genoemd), probleemoplossend vermogen,         

kritisch denken en creativiteit; 

● Sociale competenties: samenwerking, communicatie, sociale vaardigheden en culturele sensitiviteit  

● Metacognitie: de kennis van het eigen functioneren en de vaardigheid om het eigen leren ook te kunnen                 

sturen. 

 

Behalve dat het onderwijs, volgens de raad, te weinig aandacht besteedt aan deze 21ste eeuwse vaardigheden,                

wordt de roep naar het gepersonaliseerde leren, iets wat Maria Montessori al rond 1900 bepleitte, steeds sterker                 

en massaler.  

 

Gepersonaliseerd leren: 

Montessorionderwijs heeft respect voor en gaat uit van de eigenheid van ieder kind. Dat betekent dat de school                  

het kind de vrijheid biedt die hij of zij nodig heeft om zich volgens eigen patroon en aard te kunnen ontwikkelen.                     

Het kind leert door zelf werkzaam te zijn. Dat is een natuurlijke behoefte. Wil de zelfwerkzaamheid effectief tot                  

resultaten leiden, dan moet de omgeving inspirerende en uitdagende leersituaties bieden. De zelfwerkzaamheid             

kan een onderdeel vormen van sociale situaties, waarin door samenwerking naar een resultaat gestreefd wordt,               

terwijl ieder daarin een eigen persoonlijk aandeel heeft. De opbrengsten van het voornoemde onderwijs sluiten               

aan bij de gedachte aan de autonome zelfstandig handelende mens die zijn verantwoordelijkheden inzet voor               

mens en maatschappij, hetgeen een van de doelen is van actief burgerschap. 

 

Wij geloven dat gepersonaliseerd, datagestuurd, adaptief onderwijs ons in de nabije toekomst staat te wachten               

(enkele voorbeelden hiervan zijn Rekentuin, Taalzee, Acadin). 
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Waarom wij ons onderwijs gaan bijstellen, een drietal redenen: 

● Omdat we geloven dat informatie uitwisseling binnen en buiten de school het leerrendement verhoogt, de 

herkenbare werkelijkheid vormt voor kinderen en niet meer weg te denken valt in deze netwerkmaatschappij. 

 

Op de Jan Vermeer leren we de kinderen nog te weinig structureel vaardigheden voor het effectief en efficiënt                  

gebruik van deze technologie. Hedendaags komen bij de kosmische thema’s de vaardigheden van het maken               

van een mindmap, werkstukken, spreekbeurten en presentaties met behulp van onder andere de computer              

aan bod. Hierbij komen ‘technologische geletterdheid’ en ‘informatievaardigheden’ nog niet of nauwelijks            

samen. Het is nodig dat de kinderen leren analyseren en selecteren van gepaste media en ICT-bronnen en                 

begrijpen hoe in de maatschappij door middel van huidige technologie gecommuniceerd wordt. 

In de midden- en bovenbouwgroepen wordt gewerkt met iPads en chromebooks en een groot tv-scherm en een                 

AppleTV.  

 

● Omdat we geloven dat ieder kind zich moet kunnen verdiepen in onderwerpen naar eigen keuze en passie. 

Deze mogelijkheid tot ontwikkeling willen wij ieder kind bieden. 

 

Kosmisch onderwijs voldoet aan de 21ste eeuwse vaardigheden, waarbij de kinderen een open, onderzoekende 

houding leren aan te nemen. Het durven stellen van vragen, het formuleren van antwoorden en die 

antwoorden onderzoeken op juistheid en of toepasbaarheid. 

Kinderen verkrijgen inzicht in hun eigen denken (metacognitie). Bij een onderzoekende houding komen de 

volgende denkvaardigheden aan bod: 

o Creatief denken (out of the box denken, origineel zijn, nieuwsgierig zijn, intuïtief zijn etc.) 

o Analytisch denken (een probleem kunnen ‘ontleden’) 

o Praktisch denken (je ideeën handen en voeten geven). 

 

 

● Omdat we geloven in werkdrukverlaging bij leerkrachten en in het bevorderen van het leerproces bij 

kinderen. 

 

In onze zoektocht zijn we erachter gekomen dat adaptief, gepersonaliseerd en datagestuurd onderwijs in een               

ELO (Elektronische Leer Omgeving) de toekomst heeft. Op de Jan Vermeer brengen we adaptief en               

gepersonaliseerd leren al in de praktijk. Wij zien dat een ELO veel voordelen kan bieden, zowel voor het                  

kind als de leerkracht. Het kind krijgt toegang tot kennis op het moment dat hij het nodig heeft. Ook krijgt                    

het kind directe feedback op het resultaat, wat het leerproces sterk bevordert. Bovendien kan de leerkracht                

in één oogopslag zien waar een kind aan heeft gewerkt, hoe lang het daar mee bezig is geweest en met welk                     

resultaat. Dit levert een enorme tijdwinst op (geen/weinig nakijkwerk, registreren wordt minimaal) die de              

leerkracht kan inzetten voor o.a. professionalisering.  

Wij willen de komende jaren gaan onderzoeken op welke manier dit het beste kan en passend bij de school is.  

 

Ontwikkelingen 

Doordat ICT een steeds prominenter rol in neemt is het belangrijk dat kinderen mediawijs worden gemaakt en 

meer leren over programmeren. 
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Mediawijsheid 

Om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om                 

verantwoord met internet en digitale media om te gaan, willen we een lespakket inzetten. Het lespakket heeft                 

een voorlichtingsfunctie voor kinderen, leerkrachten en ouders. Te denken valt aan Het Diploma Veilig Internet.               

Dit is een lespakket voor kinderen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. De lesopzet past goed in onze                    

montessorivisie, namelijk een klassikale kennismaking met het onderwerp, waarna een zelfstandige verwerking            

gedaan kan worden. Na afloop wordt het onderwerp weer klassikaal nabesproken. 

Tevens hanteert een protocol sociale media. 

http://www.librijn.nl/uploads/publicaties/bestanden/2016_12_13_social_media_protocol_versie_1_0_def.pdf 

 

Programmeren 

Het doel van het programmeren is: 

● Kinderen meer leren over de ‘achterkant’ van de apparaten die ze dagelijks gebruiken: iPad, smartphone,                

computer. 

● Jonge kinderen de kans geven om hun digitale talenten te ontdekken en uit te bouwen. 

● We vergroten zo de kans dat ze deze talenten later benutten in een baan in de ICT-techniek.  

● Ze zelf laten ondervinden dat wat op het scherm verschijnt, door mensen gecreëerd wordt, uitgedacht is en                 

dat zij hier zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren. 

● Naast consumenten van nieuwe technologieën, worden ze zo actieve producenten van hun eigen creaties. 

● Creatief en logisch denken stimuleren en samenwerken bevorderen. 

Te denken valt aan Codekinderen, ontwikkelt door Kennisnet in samenwerking met Mijn Kind Online. Er zijn                

lessen voor kinderen van groep 3 t/m 8 ontwikkeld. 

Voor de onderbouw valt er te denken aan Spinternet. Het leert jonge kinderen tussen 3 en 7 jaar spelenderwijs                   

het ABC op het gebied van mediawijsheid, te beginnen met internet. De lessen zijn gratis en online. 

 

J. Bewegingsonderwijs 
Fysieke activiteiten zijn essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen willen van nature bewegen. Op               

de Jan Vermeer richten wij onze groepsruimtes zo in dat er ruimte is voor beweging, omdat dit het leren                   

ondersteunt. Daarnaast hebben wij een natuurspeelplaats waar kinderen zich vrij kunnen bewegen en allerlei              

ervaringen kunnen opdoen en dingen kunnen uitproberen.  

Er zijn verder structureel bewegingslessen waar vaardigheden zoals springen, rennen en klimmen en balans,              

coördinatie, uithoudingsvermogen en behendigheid ontwikkeld worden. 

Voor de gymlessen van de midden- en bovenbouw werken wij met vakleerkrachten die een gestructureerde               

opbouw in hun lessen aanbieden zodat kinderen zich breed ontwikkelen.  

Wij zijn daarnaast voortdurend op zoek naar interessante manieren om kinderen te stimuleren fysiek actief te                

zijn en bieden verschillende opties door het jaar heen. Zo worden er naast de reguliere gymlessen soms ook                  

andere lessen aangeboden zoals lessen tennis, judo, Swim 2 Play. 
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K. Kunstzinnige Oriëntatie 

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als middel of doel fungeert. Zo is               

cultuureducatie synoniem aan leren over, door en met cultuur. Onder die vlag vallen kennismaking met of                

verdieping in kunst, cultureel erfgoed en/of media, maar ook het genieten, leren beoordelen en zelf beoefenen                

van kunst. Tot slot is cultuureducatie de verzamelnaam voor kunsteducatie, erfgoededucatie en media-educatie.  

 
Montessorischool Jan Vermeer integreert kunst en cultuur in het kosmisch onderwijs. In schoolbrede projecten              

maar ook daarbuiten komen kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord aan bod. 

 

Tot cultuureducatie behoren de kunstzinnige bezigheden (expressie), overige bezigheden waarin cultuur           

voorkomt, vakoverstijgende (kosmische) projecten en culturele activiteiten zoals het bezoeken van           

voorstellingen, of het zelf maken van een voorstelling. 

Regelmatig nemen wij deel aan workshops en/of bezoeken aan theater of museum. 

Binnen projecten (schoolbreed of per klas) is men bezig met tekenen en handvaardigheid, dans, drama en                

muziek. Deze leergebieden worden niet sec aangeboden als aparte les, maar zijn verweven met andere               

leergebieden (bijvoorbeeld ook in taalopdrachten, de Pittige Plustorens).  

Dans, drama en muziek komen aan bod bij de jaarlijkse voorstelling die elke groep geeft.  

Muziek en danslessen door externe deskundigen worden ons enkele keren per jaar aangeboden door de Stichting                

Vrienden van Jan Vermeer. 

 

Competenties die kinderen ontwikkelen door cultuureducatie 

●  Creërend vermogen  

●  Vermogen zich te presenteren  

●  Reflectief vermogen  

●  Onderzoekend vermogen  

●  Receptief vermogen  

●  Vermogen tot zelfstandig werken  

●  Vermogen tot samenwerken  

●  Leren openstellen en kijken  

●  Onderzoeken en toepassen  

●  Zelf iets leren maken  

●  Leren analyseren  

●  Interpreteren en waarderen  

●  21st century skills 

●  Ontwikkelen creativiteit  

 

Kinddoelen  

●  Kinderen in aanraking brengen met kunst en cultuur  

●  Kennis en vaardigheden op het gebied van kunst en cultuur vergroten  

●  Kennis en waardering van de eigen omgeving  

●  Kinderen leren waarnemen, analyseren en waarderen  

●  Deelname aan kunst en cultuur buiten school stimuleren  

●  Talentontwikkeling stimuleren  

●  Leren omgaan met verschillende culturen  

●  Persoonlijke ontwikkeling stimuleren (zelfbeeld, sociale vaardigheden, etc)  
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4.2. Didactisch/Pedagogisch handelen 

 

Alle leerkrachten zijn in bezit van een montessoridiploma of doen de montessori opleiding. Wij volgen het                

gedachtegoed van Maria Montessori in ons didactisch en pedagogisch handelen. Pedagogisch en didactisch             

handelen zijn feitelijk onscheidbaar. We geven onderwijs op maat. Elk kind maakt zijn of haar eigen leerlijn door.                  

De vrije werkkeuze van kinderen staat voorop. In de instructie en aansturing van de kinderen differentiëren we                 

bij de instructie en de verwerking (zowel naar vorm, inhoud als naar tempo). Van belang daarbij is: oog hebben                   

voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet.                  

Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend          

vermogen en samenwerking. 

 

Ons didactisch/pedagogisch handelen en ons inhoudelijk programma sluiten aan bij de ontwikkelingsmomenten            

van een kind. In alle groepen zitten kinderen van verschillende leeftijden. Zij leren met en van elkaar.  

 

In de onderbouw (3 tot 6 jaar) is het motto: “Help mij het zelf te doen”.  

Het onderbouwkind is sterk aangetrokken tot een omgeving waar hij zijn motoriek, zintuiglijke waarneming, orde               

en taal kan ontwikkelen. Onze voorbereide omgeving is rijk aan speciaal hiervoor ontwikkeld materiaal. Hiermee               

kan het onderbouwkind de wereld verkennen, leren lezen en schrijven en getalbegrip ontwikkelen. Daarnaast              

leren ze hiermee voor zichzelf en hun omgeving te zorgen. De begeleider zorgt voor een rijke voorbereide                 

omgeving, observeert de kinderen, geeft individuele lessen en biedt kaders. 

 

In de midden- (6 tot 9 jaar) en bovenbouw (9 tot 12 jaar) is het motto: “Help mij zelf te denken”. 

Het middenbouwkind is aangetrokken tot onderzoek. Hij stelt ‘waarom’ vragen en richt zich op de wereld, ook                 

buiten de klas. De ontwikkeling van de moraliteit vindt plaats. Het bovenbouwkind is een wetenschapper. Hij legt                 

verbanden tussen reeds verworven kennis en nieuwe vragen. Onze voorbereide omgeving bestaat uit materiaal              

wat gericht is op ontdekkend leren. Met het voor het kind herkenbare materiaal wordt de ontwikkeling vanuit de                  

vorige bouw voortgezet. De omgeving is rijk aan taal-, reken-, geometrie- en kosmisch materiaal. Er wordt veel                 

gewerkt in groepjes waarbinnen het kind zijn moraliteit en identiteit kan ontwikkelen. De begeleider inspireert               

kinderen door het prikkelen van hun verbeelding met verhalen over de wereld. Daarnaast instrueert hij de                

kinderen individueel of in groepjes. Naast inspireren en instrueren, is de taak van de begeleider om een kind te                   

coachen in zijn zelfsturend leerproces. Samen met het kind, stelt de begeleider kaders en grenzen vast. De                 

begeleider helpt het kind te reflecteren op zijn ontwikkeling. 

 

De intrinsieke motivatie van het kind wordt gekoesterd. Het is de taak van de leerkracht om het kind                  

betekenisvolle, stimulerende en enthousiasmerende instructielessen te geven die aansluiten bij de zone van de              

naaste ontwikkeling van het kind. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zicht krijgen op wat ze mogen, kunnen                  

en moeten leren. Daarnaast willen we hen leren om te reflecteren en telkens opnieuw doelen te stellen. De                  

beheersing van basisvaardigheden als lezen, rekenvaardigheden en goed kunnen spellen staan ten diensten van              

het ontdekkend leren.  

 

Vooral het proces om kinderen meer te betrekken en eigenaar te maken van hun leerprocessen zal de komende                  

jaren veel aandacht krijgen. Hiervoor moet er een goede balans gevonden worden tussen het sturend lesgeven                

en het kind kansen bieden om vanuit zijn intrinsieke motivatie zelf zinvol werk te kiezen. Begeleiders leren om                  

naar kinderen te luisteren door hen optimaal te ondersteunen in deze leerprocessen. 
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Van medewerkers verwachten wij dat zij: 

● Kennis hebben van de ontwikkelingsmomenten van een kind; 

● Volgens het montessori curriculum werken; 

● De montessori filosofie en benadering uitdragen; 

● Anderen inspireren en een voorbeeld zijn; 

● Effectief instructie kunnen geven; 

● Effectief feedback kunnen geven; 

● Kunnen observeren, signaleren begeleiden en coachen; 

● Met een growth mindset het kind benaderen; 

● Een voorbereide omgeving kunnen inrichten - afgestemd op de behoefte van de kinderen. 

Ons onderwijs is dusdanig georganiseerd, dat het aansluit bij de ontwikkelingsfasen van een kind. Dat betekent                

dat: 

● Een kind zelf op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen binnen de voorbereide omgeving; 

● De begeleider het kind directe instructie geeft (individueel of in een groepje) met betrekking tot nieuwe                

vaardigheden; 

● de begeleider ‘zaadjes zaait’ door het kind te inspireren tot een nieuwe uitdaging; 

● Een kind indirect leert door anderen te observeren; 

● Een kind een vaardigheid aan andere kinderen voordoet of aanleert. 

Het is de taak van leerkrachten om de intrinsieke motivatie en de wil van kinderen te herkennen en te koesteren.                    

Zij spelen hierop in en passen het aanbod hierop aan. De eisen en verwachtingen die gesteld worden aan een                   

kind passen bij diens ontwikkelingsfase en capaciteiten. Binnen de school worden door de voorbereide omgeving               

en door de groepsafspraken natuurlijke grenzen gecreëerd, waarbinnen een kind zich autonoom kan bewegen en               

ontwikkelen. 

 

4.3 Zicht op ontwikkeling 
 
Cognitieve en sociale competenties van kinderen worden systematisch gevolgd. Er zijn duidelijke streefdoelen en              

normen op alle leergebieden. De verschillende leerjaren lopen in elkaar over en zijn afgestemd op de                

verschillende onderwijsbehoeften van individuele kinderen. De aangeboden leerinhouden zijn dekkend voor de            

kerndoelen en worden in principe aan alle kinderen aangeboden. De montessorimethode en ook de andere               

methodes die wij gebruiken zijn getoetst op de 1f en 1s referenties (de referentieniveaus Nederlandse taal en                 

rekenen schrijven voor wat kinderen moeten kennen en kunnen. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis                

die zo veel mogelijk kinderen moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor kinderen die meer               

aankunnen) en voldoen hieraan. In Parnassys zijn de leerlijnen van taal en rekenen uitgewerkt zodat wij de                 

ontwikkeling van kinderen optimaal kunnen volgen. De komende jaren zullen ook de overige leerlijnen,              

bijvoorbeeld de leerlijn van ‘Persoonlijke ontwikkeling, de periode van groei’ in Parnassys opgenomen worden. 
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Om optimaal aan te sluiten bij de ontwikkelingsmomenten van een kind: 

● Zorgen wij voor een geschikte voorbereide omgeving, welke de keuzevrijheid van kinderen ondersteunt. 

● Hebben de volwassenen die de kinderen begeleiden kennis van deze ontwikkelingsmomenten en van het              

montessori curriculum. 

● Bieden wij ook buiten het klaslokaal activiteiten aan waar kinderen aan kunnen deelnemen. 

● Koesteren we de intrinsieke motivatie van kinderen om zichzelf te ontwikkelen en op te voeden.  

 

Om te zorgen dat het kind alle leerstof doorloopt is er voor de kinderen vanaf groep drie een                  

werkbladenregistratie systeem. Om het kind echter meer eigenaar te maken van zijn leerproces worden de               

leerlijnen de komende jaren uitgewerkt op doelen voor kinderen. 

Belangrijk bij deze vorm van registratie is dat er in het achterhoofd wordt gehouden dat de leerkracht de leerlijn                   

bewaakt en dat de zelfstandige werkkeuze van het kind gestimuleerd wordt waardoor het kind niet alleen aan                 

doelen werkt die op het werkblad staan.  

De overgang van de ene bouw naar de volgende bouw is een natuurlijk proces omdat de voorbereide omgeving                  

veel overeenkomsten vertonen en de begeleider aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind. 

 

Indien een kind, om welke reden dan ook, deze ontwikkeling niet kan volgen komt het in de                 

schoolondersteuningsstructuur: 

 

stap 1 

De eerste stap geldt voor alle kinderen op school. 

Wij werken volgens de Opbrengst en Handelingsgericht Werken cyclus (OHGW). In de afbeelding is zichtbaar wat                

wij als montessorischool daar onder verstaan. Het werken met groepsplannen past niet in de montessorivisie en                

montessorimanier van werken. Wel laten wij zien dat we alle kinderen in de groep uitstekend in kaart hebben                  

door van alle kinderen in het groepsoverzicht in Parnassys de stimulerende en belemmerende factoren en de                

onderwijsbehoeften te benoemen. Voor alle kinderen wordt in de leerlijnen bepaald aan welke doelen te gaan                

werken over welke periode en dit wordt bij de rapportage gesprekken gecommuniceerd met ouders.  
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De leerkracht signaleert en registreert in de klas de ontwikkeling van het kind d.m.v. observaties en het werk                  

dat het kind laat zien. Daarnaast is er voor alle kinderen 2 keer per jaar een toets moment waarin de ontwikkeling                     

op een min of meer onafhankelijke manier wordt gemeten. De toetsen samen met de signalen van de leerkracht                  

in de klas geven de ontwikkeling van het kind aan en de vorderingen die daar in gemaakt wordt. Deze toetsen zijn                     

de CITO-leerlingvolgsysteem toetsen. Wij toetsen rekenen, hoofdrekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch            

lezen. 

Ook de ouder kan een signalering melden bij de leerkracht, waarna de leerkracht hier binnen een termijn van 3                   

maanden extra observatie naar kan doen en er vervolgens bij de ouder op terug zal komen..  

Wanneer uit een van de signaleringsvormen blijkt dat een kind ten opzichte van zijn eigen ontwikkeling                

onvoldoende vooruit gaat, komt hij/zij in stap twee van het stappenplan. Wanneer de ontwikkeling van het kind                 

op voldoende wijze verloopt blijft een leerling in stap een.  

  

stap 2a 

Het signaal over een stilstaande of vertraagd verlopende ontwikkeling wordt door de leerkracht en Interne               

begeleider besproken. Is de diagnose gesteld dan volgt er een handelingsplan voor in de groep, uit te voeren                  

door de leerkracht (stap 3). 

 

stap 2b 

Er volgt een diagnose van het probleem. Die houdt in dat er extra onderzoek/observatie wordt gedaan om meer                  

informatie te krijgen over het gesignaleerde probleem door de leerkracht of de Intern Begeleider, waarna er een                 

gericht handelingsplan kan worden opgesteld.  

 

stap 3a 

Op het moment dat er een handelingsplan (uit te voeren in de groep) wordt gemaakt, komt een leerling in de                    

ondersteuningslijn terecht. Dit wordt altijd gemeld bij de ouders. 

 

stap 3b 

Het handelingsplan wordt na 2 weken tot 3 maanden (afhankelijk van de aard van het handelingsplan) door de                  

leerkracht geëvalueerd (afhankelijk van de aard van het handelingsplan samen met de Intern Begeleider) en waar                

nodig bijgesteld. Hiervan wordt melding gemaakt aan de ouders. Als de extra hulp voldoende heeft geholpen,                

vervalt de zorg en komt het kind weer in stap 1. 

 

stap 4 

Maakt het kind ondanks de gegeven hulp onvoldoende ontwikkeling door, dan kan de Intern Begeleider het kind                 

bespreken in het zorgteamoverleg van de school. Met de adviezen van wordt er opnieuw gekeken naar het                 

opgestelde handelingsplan en worden eventueel veranderingen aangebracht. 

 

stap 5 

Als de school geen mogelijkheden meer ziet om het kind verder te begeleiden en daar advies bij nodig heeft of als                     

er een diagnose gesteld moet worden door een psycholoog (bijvoorbeeld bij ernstige werkhoudingproblemen,             

twijfel aan capaciteiten, vermoedens van ADHD, vermoedens van autisme, etc.) kan er extra onderzoek nodig zijn                

van bv. de Onderwijs Adviesdienst of van een particulier testbureau (betaald door ouders of in sommige gevallen                 

door school). Onderzoek naar dyslexie om een dyslexieverklaring te verkrijgen wordt in geen enkel geval door                

school betaald en wordt extern door ouders zelf geregeld (zie dyslexieprotocol). De school kan nooit zonder de                 

toestemming van de ouders extern onderzoek te laten doen of gegevens opvragen.  

Montessorischool Jan Vermeer  schoolplan 2019-2023

46

 

 



Daarnaast zijn ouders altijd vrij hun kind particulier te laten testen en zal de school daar ook aan meewerken                   

(bijvoorbeeld door het invullen van vragenlijsten), maar is de school niet verplicht om daarna een leerling extra                 

ondersteuning te geven (extra hulp binnen of buiten de klas). De school blijft altijd degene die de grens aan haar                    

mogelijkheden tot het geven van zorg bepaald.  

In overleg met de extern onderzoeker, Intern Begeleider, leerkracht en ouders wordt gekeken hoe het probleem                

het beste aangepakt kan worden. 

 

stap 6 

Mocht de hulp in de klas en eventuele extra hulp buiten de klas onvoldoende hebben opgeleverd en de school                   

kan geen extra hulp meer bieden dan kan een leerling aangemeld worden bij de PPO Delflanden voor advies of                   

verwijzing. Dit kan alleen met toestemming van de ouders. Bij PPO Delflanden wordt bekeken of de preventief                 

ondersteuner (Prevo) ingezet kan worden of dat er via de Lokale Ondersteunings Adviseur (LOA) een               

arrangement kan worden aangevraagd. De LOA-er kan ook het advies geven dat een leerling beter naar een                 

andere basisschool kan of dat een leerling bij ons op school kan blijven met een aanpassing van de                  

eindtermen/doelen voor deze leerling of een toelaatbaarheidsverklaring aan vragen voor het speciaal            

(basis)onderwijs. Als een leerling volgens de LOA-er, op basis van het groeidocument van de school, in                

aanmerking komt voor een arrangement komt er vanuit PPO Delflanden een geldbedrag om een kind extra                

ondersteuning te geven. 

 

betekenis van:  

IB = Interne Begeleider 

LK = Leerkracht 

HP = Handelingsplan 

RT = Remedial Teaching 

BO = Basis Onderwijs 

SBO = Speciale school voor Basis Onderwijs 

SWV = samenwerkingsverband 

WSNS = Weer Samen Naar School (samenwerkingsverband basisscholen en SBO) 

Prevo = Preventieve ondersteuner 

LOA = Lokale Onderwijs Adviseur 

AB Ambulant Begeleider 

AO = Ambulant Ondersteuner 

DLE = didactische leeftijd equivalent 

OA = Onderwijs Advies ( = schoolbegeleidingsdienst) 

OHGW = Opbrengst en Handelings Gericht Werken 

VKVS = Vermeer Kind Volg Systeem 
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Stappenplan voor de zorglijn op Montessorischool Jan Vermeer 

 

Stap activiteit Door 

wie/wat 

Gevolg positief Negatief 

1 signaleren 

onderkennen 

 

ouders 

leerkracht 

toets 

melden leerkracht 

melden IB 

overleg IB/leerkracht 

stap 1 Stap 2a 

2a 

 

2b 

diagnose gesprek 

 

onderzoek/observatie 

IB-er 

IB-LK 

 

IB 

melden ouders stap 1 Stap 

2b/3 

 

stap 3 

3a 

 

 

 

 

3b 

maken en uitvoeren 

HP in klas 

 

 

 

evalueren HP 

 

LK 

 

 

 

 

LK-IB 

(ouder) 

 

gerichte aanpak in de 

groep 

 

 

 

melden ouders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

overleg in 

schoolzorgteam 

 

 

 

IB-dir-SMW 

 

 

 

 

 

melden ouders 

stap 

1/3/4 

Stap 5/6 

5 

 

 

extern onderzoek OA 

/particulier 

testbureau 

gesprek ouders 

melden team 

Stap 

1/3/4 

Stap 6 

6 

 

 

 

aanmelden 

PPODelflanden voor 

advies aanvragen 

arrangement,  of 

verwijzing 
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ll. naar ander BO 

ll. naar SBO 

ll. naar SO 
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4.4. Ondersteuning 
 
Hoe is de ondersteuning bij ons op school ingericht? 

Voorop staat bij ons daarin de montessorivisie. Hoe zien wij in het montessorionderwijs de ontwikkeling van een                 

kind? Hoe signaleren leerkrachten wanneer iets niet goed gaat? Wanneer bieden we extra hulp en hoe doen we                  

dat? In een stappenplan lichten we de zorglijn toe. 

 

De algemene opvatting over ondersteuning (differentiatie, individualisering) komt in belangrijke mate overeen            

met de montessori-visie. Anders ligt het met een aspect van deze algemene ondersteuning, namelijk daar waar                

het gaat om kinderen die extra aandacht en ondersteuning behoeven om te voorkomen dat ze tekort komen of                  

vastlopen en al in een vroeg stadium op een te laag niveau gaan functioneren. Dat kan blijvende gevolgen                  

hebben voor hun ontwikkeling en vorming. Het montessori onderwijs geeft hier in principe wel antwoord op –het                 

is er immers op gericht dat alle kinderen tot hun recht komen- maar de behoefte van het kind heeft vaak zo’n                     

specifiek karakter dat oplossingen vaak niet gelegen zijn in de algemeen toegepaste werkwijze. Daartoe zijn               

maatregelen nodig die worden samengevat onder de term: extra ondersteuning. Door middel van de              

bijvoorbeeld extra (tijdelijke) aandacht in de klas of hulp buiten de klas kunnen de problemen opgelost worden.                 

Kinderen kunnen leerproblemen hebben en/of problemen van sociaal-emotionele aard. Het is vaak moeilijk te              

bepalen waar de oorsprong van de moeilijkheden ligt. Oorzaken kunnen liggen buiten de klas en de school. Maar                  

het is geenszins uitgesloten dat de oorzaken binnen de school liggen; verstoorde interactie tussen leerkracht en                

kind of tussen kinderen onderling. Dat kan ook gelden in het geval van leerproblemen. Het is onjuist ervan uit te                    

gaan dat de oorzaken wel in het kind gelegen zullen zijn. 

Er wordt altijd gekeken in relatie tot de 3 basis behoeften van elk kind: relatie, competentie en autonomie. 

Interne Begeleiding 

De IB-er richt zich vooral op het coördineren, organiseren en ondersteunen van zorgverbredingmaatregelen in de               

schoolorganisatie en het verbeteren van handelen van leerkrachten. De IB-er houdt zich bezig met signaleren,               

analyseren en oplossen van onderwijs leerproblemen en sociaal-emotionele problemen binnen de school en het              

bijhouden van het zorgdossier. De IB-er verzorgt ook de contacten met externe begeleiders en externe               

organisaties op het gebied van zorg. De IB-er houdt zich niet direct bezig met remediering van individuele                 

kinderen, maar met het voorkomen van grotere problemen door het ondersteunen van collega’s. Iedere              

leerkracht is primair verantwoordelijk voor de kinderen in zijn/haar klas. Centraal staat daarom het verbeteren               

van het handelen van de leerkracht en wat er in de klas gebeurt: de organisatie, de leertaak, de instructie, het                    

werken van de kinderen, de interactie tussen leerkracht en leerling, de inzet van de extra ondersteuning. Er                 

wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs van de school door scholing in                  

teamverband en het volgen van individuele cursussen.  

 

Extra-ondersteuning  

De zorglijn, zoals wij die opgezet hebben in de school, is een systematische aanpak die we gebruiken op het                   

moment dat een kind zich niet volgens de voorgestelde ontwikkelingslijn ontwikkelt. Naast de observaties en               

registraties die de leerkrachten maken, die tijdens rapportages met de ouders besproken worden, gebruiken we               

het cito-LVS vanaf groep 3 t/m 8 systematisch 2 keer per jaar bij alle kinderen voor spelling, rekenen,                  

hoofdrekenen, begrijpend lezen en technisch lezen. Waarbij wij als montessorischool de voortgang van een              

leerling ten opzichte van zichzelf vergelijken en niet zozeer met de landelijk genormeerde jaargroep. Met de DLE                 

van een toetsmoment ten opzichte van een vorige toetsmoment kan in maanden de vooruitgang uitgedrukt               

worden. De resultaten van de cito-LVS-toetsen worden met ouders minimaal 1 x per jaar bij het ouder gesprek                  

besproken. Het doel van beide volglijnen is om vroegtijdig problemen te signalering, te registreren en op basis                 

van de resultaten hulp te bieden. 
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De extra ondersteuning die geboden wordt, wordt in beginsel altijd gegeven in de klas door de eigen leerkracht,                  

wat in onze vorm van (individueel)onderwijs ook vanzelfsprekend is. Redenen hiervoor zijn o.a.: 

● voor een kind is dit het minst stigmatiserend (het blijft gewoon in de klas) 

● de leerkracht kent het kind het beste 

● de leerkracht moet de voortgang naar ouders rapporteren. 

  

De extra zorg wordt beschreven in Parnassys. De extra zorg wordt beschreven in een individueel handelingsplan                

of een groepshandelingsplan. Voor kinderen die D en E scoren op toetsen wordt per vakgebied minimaal                

anderhalf jaar (3 toetsmomenten) handelingsplannen uitgevoerd.  

Ook kinderen die extra uitdaging nodig hebben krijgen een handelingsplan. Hiervoor zetten we materialen in               

voor hoogbegaafde kinderen zoals de Pittige plusopdrachten of de Meer Vermeerklas op de locatie Maria               

Duystlaan.  Dit wordt beschreven in ons hoogbegaafdheidsprotocol. 

Ouders worden altijd op de hoogte gesteld als een leerling extra zorg/hulp ontvangt en dus in de                 

“ondersteuning” valt.  

Individuele handelingsplannen zijn ter inzage voor ouders in het digitale leerling-dossier aanwezig. Ouders             

tekenen een versie deze wordt in Parnassys bewaard. Na 3 toetsmomenten in D of E kan er met ouders                   

besproken worden dat hun kind in een eigen leerlijn op een lager niveau komt en wordt daarbij het bijbehorende                   

uitstroomprofiel in Parnassys besproken en in een OPP gezet door de school en door ouders ondertekend.  

De extra hulp kan bestaan uit reteaching (opnieuw aanbieden met instructie en extra herhalen), een speciale                

methodiek (bijvoorbeeld: RALFI lezen, boogjes lezen), specifieke instructie (bijvoorbeeld: beertjes aanpak)of het            

gebruik van een speciale methode (bijvoorbeeld: VLOT , bolleboos, zelfstandig spellen, ik- jij- wij) of door de                 

leerkracht bepaalde uitbreiding van de leertijd/oefentijd op een vakgebied. Bij al deze aanpakken wordt dus               

beredeneerd afgeweken van de vrije werkkeuze.  

 

Ambitie 

Om te bereiken dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat bij hen past dient het onderwijs op school van goede                    

kwaliteit te zijn. Er is, indien nodig, specialistische onderwijszorg beschikbaar voor de kinderen die dat nodig                

hebben en de fysieke voorzieningen zijn van goede kwaliteit. 

 

Als die basisvoorwaarden geregeld kunnen worden zijn in principe ook kinderen met een beperking welkom bij                

ons op school; momenteel geven wij onderwijs aan kinderen die hoogbegaafd (IQ boven 135) zijn tot kinderen                 

die zwakbegaafd (downsyndroom IQ lager dan 70) zijn en alles wat er tussenin zit. Wij vinden het belangrijk dat                   

kinderen van elkaar zien dat iedereen anders is en dat we een gevoel van saamhorigheid creëren waarin we                  

iedereen respecteren en accepteren zoals een ieder is.  

 

Onze ambitie is dat iedereen kan leren op zijn eigen niveau en tempo, ook als daar een groot verschil in zit ten                      

opzichte van het gemiddelde kind in Nederland. Er zijn een aantal voorwaarden waar de mogelijkheid tot                

plaatsing afhankelijk van is: 

● de veiligheid van alle kinderen 

● de mate van andere zorgkinderen in de groep 

● de mate van ondersteuning dat een kind nodig heeft 

● de financiën die door het samenwerkingsverband ter beschikking worden gesteld het totale aantal             

zorgkinderen in de school.  

 

In de afgelopen jaren hebben wij dat ook laten zien dat wij dat kunnen. Wij hebben als school een hoog                    

percentage arrangementen in ons samenwerkingsverband. Voor de aanname van nieuwe arrangementskinderen           

hanteren wij een protocol. 

 

4.5  Samenwerking (ouders, partners in het leven) 
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Goede contacten met ouders vinden wij van groot belang, omdat school en ouders dezelfde doelen nastreven: de                 

algemeen menselijke en de cognitieve ontwikkeling van (hun) kinderen. Ouders zien we daarom als              

gelijkwaardige gesprekspartners. Voor de leerkrachten zijn de bevindingen van de ouders essentieel om het kind               

goed te kunnen begeleiden. Voor de ouders is het van belang dat zij goed geïnformeerd worden over de                  

ontwikkeling van hun kind.  

 

Doelen: 

● Ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten. 

● Leerkrachten stellen zich op de hoogte van de opvattingen en verwachtingen van de ouders tijdens de                

gesprekken. 

● Ouders ontvangen informatie over de actuele gang van zaken via de schoolgids, de website, de 3 wekelijkse                 

nieuwsbrief en brieven. 

● Ouders worden betrokken bij (extra) zorg. 

● Ouders (en hun kinderen) worden adequaat voorbereid op het vervolgonderwijs. 

● Ouders worden adequaat op de hoogte gesteld van de ontwikkeling van hun kind door twee gesprekken per                 

jaar van 15 minuten waarbij het werk van het kind, de observaties van de leerkracht, de leerlijnen in                  

Parnassys en in ZIEN en de bevindingen van de ouders besproken wordt. 

●  Leerkrachten stimuleren ouders tot onderwijsondersteunend gedrag in de school en  thuissituatie. 

 

De school overlegt regelmatig met de volgende instanties: Onderwijs Adviesdienst, CED, HCO, particuliere             

psychologen, Peuterspeelzaal(en), Naschoolse opvang, Voortgezet onderwijs, Pabo’s, Leerplichtamtenaar,        

Jeugdmaatschappelijkwerkster, GGZ, Jeugdzorg, Schoolarts, Logopedist, partners uit SWV-PO, SWV-VO,         

Ambulant Begeleiders SO, gemeente, DOK, VAK, regio montessorioverleggen, bestuur en directie en IB-er van de               

Delftse Montessorischool.  
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5. Schoolklimaat 
5.1. Veiligheid 
De sociale veiligheid is inherent aan het montessorionderwijs. Medewerkers geven het goede voorbeeldgedrag,             

besteden veel aandacht aan preventie. Zij observeren en spelen in op situaties waarbij kinderen hulp nodig                

hebben hoe zij zich moeten gedragen om zo voor ieder kind een veilige omgeving te waarborgen. Om te zorgen                   

dat hetgeen de leerkrachten zien overeenkomt met hoe kinderen zich voelen toetsen wij dit door de kinderen                 

ZIEN te laten invullen. 

 

ZIEN! 
Het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 wordt systematisch in kaart gebracht.                
ZIEN! is niet alleen een volgsysteem, het geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en                  
handelingssuggesties, op die manier wordt de leerkracht geholpen bij het ondersteunen van kinderen en              
groepen. 
ZIEN! past binnen de 1-zorgroute in het kader van passend onderwijs. ZIEN! werkt systematisch en transparant,                

wanneer alle fasen van handelingsgericht werken cyclisch worden doorlopen. ZIEN! biedt zicht op zowel de               

sterke kanten van het sociaal-emotioneel functioneren van een kind als op de ondersteuningsbehoefte die er is,                

zodat er een goed hulpplan gemaakt kan worden. Tevens wordt in ZIEN! aangegeven wanneer externe hulp                

(diagnostiek en/of behandeling) nodig lijkt. 

 

a. fysieke veiligheid 

De school hanteert een: 

● veiligheidsplan (waaronder ontruimingsplan, gedrag, diefstal, brandveiligheid) 

●  risico-inventarisatie en – evaluatie.  

● de school heeft een medicijnprotocol, dit staat op de website. 

 

b. emotionele veiligheid 

● De school hanteert een pestprotocol, dit staat op de website 

● De school  heeft een klachtenregeling, dit staat op de website  

● De school hanteert  een Privacy Statement ook dit plan staat op de website. 
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5.2. Pedagogisch klimaat  
 

De Jan Vermeer staat garant voor een pedagogisch klimaat op de school, waar kinderen zich welkom en veilig                  

voelen. Op basis van wederzijds respect realiseren we met elkaar (kinderen, ouders, school en bestuur) een                

optimale leeromgeving voor kinderen die warm en veilig is, maar die ze ook uitdaagt om tot leren te komen. De                    

school is alert op onveilige situaties en pestgedrag. Internet en sociale media zijn onlosmakelijk verbonden met                

de omgeving waarin kinderen opgroeien. Dat geeft vele kansen, maar brengt ook wat risico’s met zich mee. Hoe                  

kinderen bij ons op school in de groep omgaan met internet en sociale media wordt steeds met hen besproken.                   

De leerkrachten bespreken ook regelmatig tijdens bouwvergaderingen af hoe zij hiermee omgaan.  

Ook het pesten via internet en sociale media zal nadrukkelijk onze aandacht krijgen. We willen hierin intensief                 

optrekken met de ouders, zodat afspraken en spelregels ook buiten school nageleefd kunnen worden. Speciaal               

voor ouders wordt er in 2019 een ouderavond aan dit thema gewijd. 

Onze leerkrachten hebben een vormende en opvoedende taak. We vinden het belangrijk dat kinderen goed met                

zichzelf en met anderen kunnen omgaan, daarom creëren de leerkrachten een veilig en gestructureerd klimaat               

waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Wij hechten veel waarde aan een positieve en               

motiverende leraar. De leerkracht is een begeleider die ervoor zorgt, dat de kinderen het werk zelfstandig of                 

samen met anderen kunnen doen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie.  

Zoals in de voorgaande hoofdstukken al te lezen was speelt de voorbereide omgeving een grote rol in ons                  

pedagogisch klimaat. Materialen staan op een vaste plek, er zijn duidelijke afspraken hoe kinderen hulp/lesjes               

kunnen vragen, er zijn vaste duidelijke regels in de klas. Vrijheid in gebondenheid is daar de kern van. Wij vinden                    

het belangrijk dat kinderen elkaar kunnen helpen, dat ze kunnen samenwerken en dat ze hun eigen keuzes                 

kunnen maken. We laten ze merken dat we vertrouwen hebben in de ontwikkeling die ze doormaken. Heel                 

belangrijk vinden wij ook dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor alle kinderen. 

 

 

Midden- en bovenbouw 

We werken met verschillende sociaal-emotionele (hulp)middelen. Deze middelen sluiten aan bij de            

belevingswereld van de kinderen en bieden de leerkracht structuur in het bespreken en verwerken van               

verschillende sociaal-emotionele onderwerpen en burgerschapsvorming. 

Er komen verschillende begrippen en vaardigheden aan bod zoals normen en waarden, pesten, nee durven                

zeggen, jezelf zijn, erbij horen, roddelen, iemand voorstellen, commentaar geven op gedrag van anderen, voor               

iemand opkomen. 

De map kan flexibel gebruikt worden. Als er iets speelt in de groep wordt er gekozen voor een onderwerp dat                    

daarbij aansluit. Het boek coöperatieve werkvormen is ook aanwezig en geeft de leerkracht leuke bruikbare               

ideeën over de verschillende werkvormen die gebruikt kunnen worden. Er worden ook verschillende             

sociaal-emotionele spelletjes gehanteerd, zoals Soemo-kaarten, het kinderkwaliteitenspel, het babbelspel, het          

blote billetjesspel, knuffelkaartjes, spiegel jezelf spel, samenleven, hoe doe je dat en openhartig.  

Ook is er een “pestkoffer” aanwezig. Hierin zit naast een stappenplan ook diverse hulpmiddelen die gebruikt                

kunnen worden als dit probleem speelt. Ook kan deze koffer preventief gebruikt worden, juist om               

pestproblematiek te voorkomen. 

Elke week wordt er in de kring/klassenvergadering aandacht besteed aan een sociaal-emotioneel onderwerp.             

Elke twee weken wordt er een nieuw onderwerp geïntroduceerd. 
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Ondersteuningsbehoefte van kinderen met sociaal-emotionele (gedrags)problemen vaststellen. 

Blijkt er uit waarnemingen van de leerkracht of ouder reden tot zorg te zijn, dan wordt er verder in kaart                    

gebracht wat de problemen zijn en welke ondersteuningsbehoeften een kind heeft. Mogelijkheden daarbij zijn:              

observaties door de leerkracht of door de IB-er, het invullen van kijkwijzers/lijsten, overleg met ouders, overleg                

met collega’s tijdens teamvergadering, gesprek met het kind, invullen van de vragenlijst in ZIEN!, overleg/               

observatie/ onderzoek door Onderwijs Advies, advies vragen aan de preventief ondersteuner vanuit het             

samenwerkingsverband. 

 

Kinderen met sociaal-emotionele (gedrags)problemen begeleiden. 

Na de ondersteuningsbehoefte in kaart te hebben gebracht wordt er een handelingsplan opgesteld. Dit kan in                

verschillende begeleidingsvormen: iets doen met de gehele groep, deelgroep (bijv. faalangstige kinderen) of             

individueel. Soms worden aan ouders opvoedingsadviezen/tips gegeven op het gebied van het aanleren van              

zelfstandigheid of het geven van bepaalde aandacht. Soms kan de jeugd maatschappelijk werkster (JMW) hier               

ook ondersteuning in bieden. 
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6. Onderwijsresultaten 
 

6.1   Zicht op resultaten 
Door ieder jaar ook school onafhankelijke toetsen af te nemen toetsen wij of we goed bezig zijn.  

De resultaten en opbrengsten van de methode-gebonden en niet methode-gebonden toetsen worden in kaart              
gebracht, besproken en geanalyseerd in MT en team. Er wordt op school- en groepsniveau een verbeterplan                
opgesteld met daarin ambitieuze doelen voor de komende periode. 

Jaarlijks staat bespreken en analyseren van opbrengsten (trendanalyse) op locatievergadering en de studiedag             
gepland. Gestelde doelen worden per bouw besproken/collegiale consultatie. Tussenopbrengsten worden          
besproken met clusterdirecteur en gepresenteerd op bestuurskantoor.  
 
We maken een toetskalender en maken trendanalyses van de toetsen. 
 
De toetsen die wij afnemen zijn: 
● Herfstsignalering protocol 

● De IEP-eind toets 8 

● SVT hoofdrekenen. 

 

Tot en met het schooljaar 2018-2019 werden de volgende Cito-toetsen gebruikt. 

● Cito begrijpend lezen 

● Cito rekenen en wiskunde 

● Cito spelling 

● Cito Entreetoets groep 7. 

 

In het montessori onderwijs wordt de leerstof vaak in een andere volgorde aangeboden dan de leerstof                
aanbiedingen in het reguliere onderwijs. Kinderen leren bijvoorbeeld eerder lezen maar doordat er op een brede                
ontwikkeling wordt ingestoken leren kinderen soms ook iets juist later. Als gevolg hiervan zien we bij het                 
afnemen van de landelijk genormeerde toetsen dat kinderen op sommige onderdelen in bepaalde leerjaren lager               
scoren dan verwacht mag worden. Hier hebben wij zicht op en wij accepteren dat dit een logisch gevolg is van                    
een toets afnemen die niet correspondeert met de aangeboden leerstof. Belangrijk is het om hier helder over te                  
zijn in de communicatie en dat we weten op welk moment kinderen weer leeftijdsadequaat moeten gaan scoren                 
omdat de leerstof inmiddels wel voldoende aangeboden is.  

 

De toetsen zullen in het schooljaar 2019-2020 vervangen worden door de IEP- of de schoolvaardigheidstoetsen               

omdat die beter aansluiten bij onze vorm van onderwijs. 
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6.2. Resultaten 

 
Leren staat naast opvoeding tot zelfstandigheid centraal bij ons op school. We streven zo hoog mogelijke                
eindopbrengsten na. Wij houden er daarbij rekening mee dat de kinderen presteren naar hun maximale               
mogelijkheden en dat ze eindopbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. 
 
Afspraken: 

● De kinderen realiseren aan het eind van de basisschool de verwachte opbrengsten. 

(op grond van hun kenmerken) dit wordt jaarlijks getoetst aan de indicatoren van de inspectie.  

● Kinderen ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. 

● De kinderen doorlopen in principe de basisschool in acht jaar. 

● De kinderen krijgen de juiste adviezen voor vervolgonderwijs.  

● De kinderen presteren naar verwachting in het vervolgonderwijs op basis van  terugkoppeling uit het VO.  

● We verantwoorden ons advies voor het VO. 

● Leerlijnen zijn duidelijk in de school voor alle leerkrachten. 

● Resultaten worden met elkaar besproken (evaluatie toets momenten). 

 
 

6.3   Vervolgsuccessen 

 

We willen laten zien dat onze advisering voor het vervolgonderwijs een weloverwogen keuze is die               

het mogelijk maakt om kinderen in het Voortgezet Onderwijs te laten uitstromen op het niveau dat                

van hen verwacht wordt. 

 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

● We volgen de kinderen na het verlaten van de basisschool door rapporten die we via het                

Voortgezet Onderwijs krijgen. 

● We vragen de gegevens van de VO scholen op wanneer deze niet automatisch aangeleverd              

worden 

● We evalueren jaarlijks met de leerkrachten en de intern begeleider of de advisering van onze               

school voldoet aan onze verwachtingen. 

● Minstens 80% van de kinderen zit in het derde jaar van het Voorgezet Onderwijs op het door ons                  

geadviseerde schooltype. 
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Doorstroom naar voortgezet onderwijs 

Raam 

 

Schooltype 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

VWO 14 9 14 9 12 

HAVO/VWO  8 4 7 7 

HAVO 4 4 2 2 5 

MAVO/HAVO 5 2 4 3 3 

MAVO 5   5 3 

VMBO-K/MAVO  1 3   

VMBO-K 1  1  1 

VMBO-B/K  1    

Praktijkonderwijs  1    

totaal Raam 29 26 28 26 31 

 

Maria Duystlaan 

 

Schooltype 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

VWO 6 7 7 5 6 

HAVO/VWO 1 2 4  6 

HAVO 1 2 2 2 6 

MAVO/HAVO    1  

MAVO 2 3 4 4 3 

VMBO-K/VMBO-T  1  1 1 

VMBO-K  3 1   

VMBO-B/VMBO-K  4 1  1 

VMBO-B 3 1   2 

Praktijkonderwijs     1 

Kopklas    1  

totaal MD 13 23 19 14 26 
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7. Kwaliteitszorg en ambitie 
 

7.1   Kwaliteitszorg 

 

In grote lijnen richten we onze kwaliteitscyclus als volgt in: iedere vier jaar schrijven wij een schoolplan, waarin                  

wij onze beleidsvoornemens voor de komende vier jaar weergeven. Op grond daarvan stellen wij een lemniscaat                

of jaarplan samen. Dit voeren wij uit en aan het einde van het schooljaar evalueren wij of onze                  

beleidsvoornemens zijn gerealiseerd, wat we moeten borgen en/of verbeteren. Dit verwoorden wij in een              

jaarevaluatie en op grond van het schoolplan en met deze jaarevaluatie stellen wij een jaarplan op voor het                  

komende schooljaar. 

 

Librijn verwacht dat de scholen zorg dragen voor goede leerresultaten. In die zin werken scholen               

opbrengstgericht. We zien opbrengstgericht werken als een focus op leerresultaten binnen kwaliteitszorg. Het             

gaat hierbij niet alleen om taal en rekenen, maar we willen ook bij de sociaal emotionele en creatieve vorming                   

hoge opbrengsten realiseren. Vanuit Librijn worden normen gegeven waaraan opbrengsten dienen te voldoen.             

De school formuleert duidelijke verbeterdoelen en volgen de ontwikkelingen op leerling-, groeps- en             

schoolniveau aan de hand van het leerlingvolgsysteem. Scholen leggen aan het bestuur verantwoording af over               

de behaalde resultaten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en de                  

behaalde resultaten en legt hier verantwoording over af aan de Raad van toezicht, de stakeholders en de                 

inspectie van het onderwijs. 

 

Voor onze kwaliteitszorg gelden de volgende doelen: 

● Het bestuur van Librijn wil de ontwikkeling van cognitieve en sociale competenties bij haar kinderen               

ondersteunen vanuit een uitstekende kwaliteitszorg op haar scholen. 

● Binnen Librijn worden normen en indicatoren ontwikkeld met betrekking tot de leeropbrengsten. Scholen             

stemmen hier de verbeterplannen op af. Alle scholen voldoen  aan de normen van het bestuur van Librijn. 

● Het bestuur van Librijn legt jaarlijks verantwoording af over de resultaten. 

 

Om te zorgen voor kwaliteit en het systematisch en cyclisch te laten verlopen, gebruiken wij het                

kwaliteitszorginstrument WMK-MO van Cees Bos. 

Hiernaast betrekken wij ook het inspectierapport en de ontwikkelingsgericht audits bij ons systeem van              

kwaliteitszorg. 
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Over de kwaliteitszorg leggen wij in onze lemniscaat verantwoording af aan ons bestuur, de inspectie, de                

medezeggenschapsraad. 

Onze school onderscheidt kwaliteit en kwaliteitszorg. We streven kwaliteit na (zie de afspraken bij de               

verschillende beleidsterreinen) en we zorgen ervoor, dat de kwaliteit op peil blijft: we beoordelen de afspraken                

systematisch en cyclisch (zie evaluatieplan) en op basis van de bevindingen verbeteren of borgen we onze                

kwaliteit. Van belang is ook, dat onze kwaliteitszorg gekoppeld is aan het integraal personeelsbeleid. We streven                

ernaar, dat onze medewerkers competenties ontwikkelen die gerelateerd zijn aan de beleidsterreinen die we              

belangrijk vinden. Daardoor borgen we dat de schoolontwikkeling en zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van                

onze medewerkers parallel verloopt.  

 

Onze afspraken m.b.t. kwaliteitszorg zijn: 

● We hebben inzicht in de kernmerken van onze kinderenpopulatie  

● We beschikken over doelen (afspraken) bij diverse beleidsterreinen 

● We beschikken over een evaluatieplan waardoor geborgd is dat de verschillende afspraken minstens 1 x per                

vier jaar beoordeeld worden 

● We laten de kwaliteit van onze school cyclisch eens in de twee jaar beoordelen op sociale veiligheid door                  

ouders, kinderen en leraren, op andere onderdelen eens in de vier jaar. 

● We werken planmatig aan verbeteringen (vanuit de documenten: schoolplan, jaarplan en jaarevaluatie) 

● We evalueren stelselmatig of onze verbeterplannen gerealiseerd zijn 

● We borgen onze kwaliteit (o.a. door zaken op schrift vast te leggen)  

● We rapporteren aan belanghebbenden (ouder, inspectie, Bestuur, GMR, PO Vensters) 

● We waarborgen de sociale veiligheid van medewerkers en kinderen.  

 

Beoordeling: 

De afspraken worden jaarlijks beoordeeld door de directie en het Bestuur. 

 

7.2   Kwaliteitscultuur (ambitie) 
Op onze school heerst een verbetercultuur waar we samenwerken aan nog beter onderwijs. Een cultuur waarin je                 
als leraren van elkaar leert en samen met je kinderen en de schoolleiding het onderwijs verbetert. Hoe doen we                   
dat? Aan de basis staan vier instrumenten die elkaar onderling versterken. Deze instrumenten zetten we in een                 
geplande ritmiek in en vormen de kern waarmee je op jouw school een verbetercultuur kan creëren: 

● De bordsessie. Korte effectieve werksessie, waarin we met je collega’s en schoolleiding wekelijks de voortgang               
bespreekt op doelen die je gezamenlijk gesteld hebt. Deze bordsessies vervangen de veelal inefficiënte              
vergaderingen. 

● Gezamenlijk lesontwerp. De doelen die je met je team stelt vertaal je naar de dagelijkse lespraktijk. Door samen                  
lessen voor te bereiden maak je gebruik van elkaars kennis en kunde en kan je lessen verbeteren en innoveren. 

● Lesbezoek en feedback. Van en met elkaar leren is de basis voor een goede les. Door regelmatig te kijken bij                    
elkaar en samen te bespreken of de beoogde doelen worden bereikt, krijg je ideeën over hoe het nog beter                   
kan. 

● De stem van de leerling. Het kind of de student is de grootste inspiratiebron voor nieuwe lesdoelen. Zij kunnen                   
bij uitstek feedback geven over het onderwijs en werken zo mee aan verbetering. 
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7.3. Personeelsbeleid 

 
7.3.1. De leerkrachten 

Onderwijs is mensenwerk. De leerkrachten zijn de allerbelangrijkste factor als het gaat om goede leerresultaten.               

Een goede, krachtige organisatie helpt leerkrachten om optimaal te presteren. Dat vraagt om sterke              

onderwijskundig leiders en vakbekwame en doelgerichte ondersteuners. Doordat alle medewerkers zich           

dienstbaar opstellen aan de lerende kinderen, zorgen we voor een juiste focus. Onderwijs is geen doel op zich,                  

maar een middel om kinderen gericht en effectief te ondersteunen bij het leren. Professionals die de ambitie                 

hebben om te groeien in hun vak. Professionals die leren van en met elkaar, teneinde het onderwijs steeds beter                   

te maken. De didactische - en pedagogische vaardigheden van de leerkrachten zijn essentieel bij het realiseren                

van goed onderwijs. Daarom willen we investeren in het vergroten van leerkrachtvaardigheden, zodat alle              

leerkrachten in staat zijn om voor elk kind een passend leerproces te realiseren. We zullen in ons scholingsplan                  

aangeven welke scholing er nodig is om de ambitie van de school met betrekking tot het verbeteren van het                   

onderwijs te kunnen realiseren. Vanuit deze visie gaan medewerkers zichzelf zien als ‘eigenaar’ van hun eigen                

ontwikkeling. Ze leggen dit vast in het bekwaamheidsdossier. 

 

Ambitie 

Om het montessori onderwijs op een hoger plan te trekken is het onze ambitie dat er uit alle bouwen een of                     

meerdere mensen de Noord Amerikaanse online montessori opleiding gaan doen. Deze opleiding biedt meer              

montessori verdieping aan in de leerstof die nu al deels aangeboden wordt en daarnaast is er extra leerstof op                   

het gebied van de vakken; kosmisch, algebra en geometrie. Hierdoor zal het onderwijsaanbod verrijkt worden,               

men zal betere lessen kunnen aanbieden. Door betere kennis van de didactiek, leerlijnen en de lessen zullen er                  

meer tussenstappen genomen kunnen worden waardoor het aanbod beter afgestemd kan worden op het kind en                

waardoor de leerkrachten en kinderen beter verbanden kunnen gaan leggen en gemotiveerder en geïnspireerd              

zullen zijn om nieuwe dingen te leren. 

 

7.3.1.1. Coachen en begeleiding startende leerkrachten  

Startende leerkracht gaan van startbekwaam naar basisbekwaam naar vakbekwaam. Voor de startende            

leerkrachten is er in de nieuwe cao, bijzonder duurzaamheidsbudget toegekend van 40 uur per jaar. In het                 

project Samenwerking DHS, HHS en Librijn wordt dit verder uitgewerkt. Ook in het convenant opleiden in de                 

school is de rol van opleiders in de school voor de startende leerkrachten opgenomen. 

 

Als er binnen onze school nieuwe leerkrachten in dienst komen, beginnend of ervaren, krijgen zij een coach.                 

Intensieve begeleiding voor beginnende leerkrachten die 3 jaar zal duren, en een traject “op maat” voor nieuwe                 

ervaren leerkrachten. Deze begeleiding wordt gegeven door een coach/mentor (ervaren bouwcollega).  

 

Centraal binnen de begeleiding staan klassenmanagement, didactiek, pedagogiek, contacten met ouders, kennis            

nemen van alle gewoonten en afspraken binnen de school en groeien als teamlid.  

Deze begeleidingsactiviteiten worden zo veel mogelijk vooraf in een plan vastgelegd. De uitvoering en              

voortgangsresultaten worden periodiek geëvalueerd.  

 

Doelen van coachen/begeleiding: 

Coachen/begeleiding is een vorm van gerichte ondersteuning van de nieuwe leerkracht bij zijn werk met als doel                 

zijn vermogen te versterken en zijn vakbekwaamheid blijvend te verbeteren en te vernieuwen. Dit op basis van                 

systematische reflectie op het professioneel handelen. Het is resultaat gericht. De coach zal de leerkracht zoveel                

mogelijk uitnodigen en stimuleren om zelf oplossingen aan te dragen voor problemen en vragen.  

 

7.3.2. De schoolleiding 
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Librijn werkt aan professioneel leiderschap op elke school. In de gekozen organisatiestructuur is de              

locatiedirecteur de onderwijskundig leider op de schoollocatie. De locatiedirecteuren zijn verantwoordelijk voor            

de operationele uitvoering op een school en de onderwijskundige kwaliteit. Ze geven leiding aan een team en                 

onderhouden de contacten met ouders en andere (externe) partijen. Zij spelen een essentiële rol bij het                

ontwikkelen van de taakvolwassenheid van teams, de kwaliteit van het onderwijs en het (laten) monitoren van                

de prestaties. Zij spelen situationeel in op de leiderschapsvragen die zich in hun team voordoen.  

 

De clusterdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het vertalen van strategie naar operatie. Daartoe bepalen zij de               

kaders waarbinnen de onderwijsteams en medewerkers opereren. Zij zijn resultaat (eind)verantwoordelijk voor            

onderwijskwaliteit, financiën en Personeel. Verder geven zij leiding aan de scholen waarbij zij een essentiële rol                

spelen bij het ondersteunen van de locatiedirecteuren in de vormgeving en uitvoering van het onderwijsproces,               

het ontwikkelen van de taakvolwassenheid van teams en het monitoren van de teamprestaties. 

Locatiedirecteuren en clusterdirecteuren dienen een passende onderwijs managementopleiding gevolgd te          

hebben om zich als vakbekwaam te kunnen registreren als schoolleider.  

 

De managementgesprekken die de directeur/bestuurder een keer per jaar voert met de clusterdirecteuren             

hebben tot doel de effecten van de beleidsontwikkeling op de scholen en de opbrengsten van de scholen te                  

volgen. Ook worden tijdens de gesprekken doelen gesteld en resultaatafspraken gemaakt. Halverwege het             

schooljaar vindt er een voortgangsgesprek plaats. 

Verder wordt gekeken naar de externe ontwikkelingen op de scholen en hun beleidsvoerend vermogen. Op               

stichtingsniveau is het management- en directiestatuut opgesteld. Dit verwoordt de bevoegdheden van de             

bestuurs- en managementlagen. 

Voor onze school betekent dit het volgende: 

● Functioneren en beoordelen gebeurt in een cyclus van twee jaar met de formulieren die Librijn daarvoor                

heeft vastgesteld in de gesprekkencyclus. De beoordeling wordt geschreven door de leidinggevende, het             

functioneringsgesprek verslag schrijft de medewerker zelf.  

● Er wordt jaarlijks een scholingsplan gemaakt door de locatiedirecteur waar in teamscholingen en individuele              

scholingen benoemd staan gekoppeld aan de financiën, de POP’s die de medewerkers zelf maken worden               

meegenomen in het scholingsplan voor het komende jaar. Alle seniorleerkrachten kunnen een bedrag van              

750 euro inzetten voor scholing.  

● Taakbeleid wordt bijgehouden in Cupella. Voor de zomervakantie wordt de taakbrief uitgereikt en getekend              

voor gezien door de medewerker. 

● Iedere leerkracht houdt zijn eigen bekwaamheidsdossier bij en jaarlijks zijn/haar persoonlijk           

ontwikkelingsplan. 

● Librijn hanteert een actief verzuimbeleid met het doel personeel zo gezond mogelijk aan de slag te hebben                 

en houden ( zie het ziekte verzuim beleidsplan op de website van Librijn). 
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7.4   Verantwoording en dialoog 
 

Om te zorgen voor kwaliteit en het systematisch en cyclisch te laten verlopen, gebruiken wij het                

kwaliteitszorginstrument Werken Met Kwaliteit Montessori Onderwijs (WMK-MO) van Cees Bos. Dit betekent dat             

wij een aantal “tools” gebruiken om dit kwaliteitsbeleid vorm te geven: 

● Quick Scan  

● Schooldiagnose (bij de evaluatie van de beleidsterreinen, ieder beleidsterrein wordt tenminste een keer in              

de vier jaar besproken 

● Vragenlijst voor personeel , ouders en kinderen 

 

Daarnaast betrekken wij bij ons systeem van kwaliteitszorg: 

● Monitoren opbrengsten (ieder jaar) 

● Interne audit Librijn (iedere 4 jaar) 

● Montessori Visitatie door NMV (iedere 5 jaar) 

● het inspectierapport  

 

Over de kwaliteitszorg leggen wij in onze lemniscaat verantwoording af aan ons bestuur, de inspectie, de                

medezeggenschapsraad en de ouders. 

Een aantal keer per jaar hebben we een teamvergadering, waarin we de stand van zaken met betrekking tot het                   

jaarlijks uitgewerkte jaarplan met de leerkrachten bespreken, evalueren en eventueel aanpassen. De MR wordt              

van deze vergaderingen op de hoogte gehouden.  
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8. Financieel en materieel beleid 
 

8.1. Uitgangspunten begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-2020   
 

De financiële uitgangspunten van het beleid zijn: 

Librijn streeft naar een begroting in evenwicht, de inkomsten en uitgaven zijn in balans. Librijn heeft een goede                  

vermogenspositie en streeft niet naar het vergroten van het eigen vermogen. Alle middelen worden aangewend               

voor het onderwijs en de overhead wordt zo laag mogelijk gehouden. 

 

Budgetverdeling in Librijn 

Bekostiging vindt plaats op basis van de 10 Brinnummers van de scholen. Elke school kent een eigen                 

kostenplaats. Daarnaast is er een kostenplaats ‘Bovenschools’ en ‘Bestuur en Management Ondersteuning            

(BMO)’. Budgetten worden toebedeeld volgens een Librijnsleutel. 

Het personele budget wordt berekend en toegewezen op basis van de T=0 systematiek. Dat wil zeggen dat de                  

school geld krijgt op van het leerlingaantal op 1 oktober van het schooljaar, en de vaste voet per Brinnummer                   

wordt gebruikt voor gezamenlijke uitgaven. 

Doelsubsidies en inkomsten uit projecten worden direct toebedeeld aan de aanvragende/uitvoerende school.            

Deze gelden worden daar ook verantwoord. 

Ten aanzien van de kosten voor de personele seniorenregelingen wordt een Librijn verdeelsleutel toegepast. 

Ten aanzien van de bekostiging van bovenschoolse activiteiten en beleidsontwikkeling vindt een inhouding op              

het budget plaats. 

Uitgangspunt is het beperken van de overhead en maximalisatie van de budgetten op schoolniveau. 

  

Beleid en ontwikkeling ten aanzien van het vermogen 

Librijn hanteert ten aanzien van de vermogenspositie dat eerst het benodigde vermogen op basis van de                

inschatting van het risico wordt bepaald en dat is het minimale vermogen. 

 

8.2. Externe geldstromen 
 

De voornaamste inkomstenbronnen voor Librijn zijn de overheidssubsidies van de rijksoverheid,           

Samenwerkingsverbanden en de gemeenten. 

De diverse geldstromen komen van de volgende instanties: 

● Rijksbekostiging per school naar de stichting; personele bekostiging op basis van beleidskader, met achteraf              

nacalculatie. 

● Gemeentelijke subsidiestromen, b.v. middelen voor de vakleerkracht gymnastiek. 

● Bekostiging deel basisondersteuning door samenwerkingsverband. 

● Overige subsidiestromen b.v. subsidie Vervangingsfonds, cultuureducatie, subsidies.  
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8.3. Interne geldstromen 
 

De ouderraad int zelfstandig de vrijwillige ouderbijdrage, maakt een eigen begroting en verantwoordt zich naar               

ouders op OR/MR jaarvergadering.  

 

De stichting Vrienden Jan Vermeerschool probeert subsidies binnen te halen en krijgt giften van ouders waarmee                

extra voornamelijk culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden, die uit het normale schoolbudget niet             

haalbaar zijn. De stichting vrienden Jan Vermeerschool heeft een eigen stichtingsbestuur en maakt een eigen               

begroting. Ook zij verantwoorden zich op de OR/MR jaarvergadering naar ouders. 

 

Jaarlijks wordt er op de sportdag een sponsorloop gehouden voor een doel binnen of buiten de school. 

 

8.4. Sponsoring 
 

Librijn geeft ruimte voor sponsoring, maar wil beïnvloeding van haar kinderen door sponsoren voorkomen.              

Daarom heeft Librijn algemeen sponsorbeleid ontwikkeld. Het convenant Onderwijs en Sponsoring is            

uitgangspunt voor het sponsorbeleid van Librijn. Schooldirectie en (deel)medezeggenschapsraden maken          

gezamenlijk afspraken over sponsoring van de school(locatie) binnen de grenzen van het vastgestelde beleid.  

We spreken over sponsoring als een school geld, goederen of diensten ontvangt in ruil voor een tegenprestatie.                 

Zonder tegenprestatie is er sprake van een donatie.  

Met inachtneming van het wettelijk kader behoort sponsoring in de scholen van Librijn tot de mogelijkheden.                

Schooldirecties hebben de gemandateerde bevoegdheid om sponsorovereenkomsten af te sluiten. Draagvlak en            

instemming van de medezeggenschap zijn daar een verplicht onderdeel in. 

 

8.5. (Meerjaren) begrotingen 
 

In de meerjarenbegroting wordt zichtbaar wanneer meubilair, ICT hardware en methodes zijn afgeschreven en              

worden vervangen. In het schoolplan worden inhoudelijke keuzes beschreven, die in de meerjarenbegroting             

zichtbaar worden. 

De schoolbegroting wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en de jaarrekening wordt Librijn breed door een                

accountant gecontroleerd en ligt ter inzage op de school en worden jaarlijks in de MR besproken. 

 

8.6. Huisvestingsbeleid 
 

De kwaliteit en inrichting van de schoolgebouwen dient op een aanvaardbaar niveau te liggen. Gebouwen dienen                

bouwkundig in goede staat te zijn en het binnenklimaat dient aan de normen te voldoen. Duurzaamheid is                 

leidend. De inrichting dient passend te zijn voor het onderwijsconcept dat wordt uitgevoerd. Veiligheid is een                

voorwaarde. De verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud aan de schoolgebouwen is per 1 januari 2015               

overgegaan naar de schoolbesturen. 

Librijn zal het meerjaren onderhoudsplan actualiseren op basis van de eerste ervaringen met deze uitgebreide               

taakstelling. Hierbij zal gekeken worden naar de toereikendheid van de huisvestingsvoorziening en naar de              

effectiviteit van de interne organisatie. 
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De gemiddelde bezetting van locaties dient omhoog gebracht te worden, leegstand van lokalen zal worden               

tegengegaan. Locaties met een structureel te kleine bezetting zullen beoordeeld worden op hun             

levensvatbaarheid. Dit zowel uit kwaliteitsoogpunt, betaalbaarheid als beheersoogpunt. Librijn zal zich tot het             

uiterste inzetten voor het behoud van de huidige locaties. 

Gestreefd wordt naar de vorming van integrale kindcentra, ook in fysieke zin. Samenwerking met andere partners                

levert niet alleen een meerwaarde op t.a.v. het (onderwijs)aanbod, maar kan ook exploitatievoordelen hebben.  

De locatie Maria Duystlaan zal in 2022 verhuizen naar een nieuw gebouw. Dit gebouw wordt naast de school                  

gebouwd zodat de Jan Vermeer tijdens de bouw in hun eigen gebouw kan blijven. Op deze manier hoeft er geen                    

tijdelijke huisvesting gerealiseerd te worden. 

Op locatie Raam willen we werken aan duurzaamheid en bezuinigen op energie. Er zullen zonnepanelen geplaatst                

worden en verder onderzocht worden hoe meer te bezuinigen op energie. Er wordt in het deel van het gebouw                   

wat valt onder de VVE met gemeente, buren en de Lange Keizer gewerkt aan de akoestiek in het gebouw. 
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Bijlage: Formulier vaststelling 
 

Vaststelling van het schoolplan 2020- 2024  van Montessorischool Jan Vermeer 

 

Namens de School:  

Plaats: Delft Datum: 

Handtekening:  

William van Treuren, clusterdirecteur Karin Keizer, locatiedirecteur Raam 

  

 Bianca Wijnolts, locatiedirecteur Maria Duystlaan 

 

 

 

 

Namens de Medezeggenschapsraad:  

Plaats: Delft Datum: 

Handtekening:  

Joost Dorreman, voorzitter MR  

 

 

 

 

Namens het Bestuur:  

Plaats: Delft Datum: 

Handtekening:  

Caroline Versprille, directeur/bestuurder  
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