Missie

Doelbewust
in
beweging

Gedreven
doen wat we
zeggen

We gaan uit van de waarde: alle kinderen kunnen
in principe alles leren. Aan ons de taak om dit mogelijk te
maken. Hierin is de leerkracht de stuwende kracht binnen de
uitdagende en inspirerende omgeving. De leerkracht kan het verschil
maken door aan te sluiten bij hetgeen het kind nodig heeft. Met
inachtneming van de ontwikkeling van de wil tot zelfwerkzaam te zijn,
daar wegen we af hoe sturend we zijn. Al aan de start van de
schoolloopbaan bepalen we wat elk kind nodig heeft om een gelijke
start te kunnen maken. Binnen het aanbod van Montessori is het van
belang dat kinderen eerst kennis hebben gehad van wat ze gaan leren,
dit gebeurt in de onderbouw middels de drietraps lesjes.
Waarbij ook de uitdrukking: niets in de geest wat niet in
de handen is geweest nog steeds voor ons geldt.

Ruimte
voor
eigenheid

1-10-2019

1-7-2020

266

292

leerlingen

leerlingen

(KB: 78)

(KB: 75)

31 medewerkers

Eindopbrengsten
In schooljaar 2019-2020 is geen
eindtoets afgenomen. Hierdoor
kunnen wij onze resultaten ten aanzien van de behaalde
referentieniveaus - niet
rapporteren.

Bijzondere gebeurtenissen
Corona gaf ons de uitdaging om het onderwijs op afstand
op te zetten. Door een optimale samenwerking hadden we
het binnen twee dagen voor elkaar. Met achteraf de complimenten van de ouders. Een fantastische samenwerking.

Doelenkaart

Schoolontwikkeling

Behaald:

Aantal medewerkers die een training hebben gevolgd:

Welke trainingen:

Ontwikkeling van ons Montessori Kindcentrum:
We hebben een programma van eisen opgesteld voor
ons MKC.
We hebben verdere stappen gezet in de
samenwerking met de 3+ groep van de SKH.

• Geslaagd voor het diploma vakbekwaam Montessori
leerkracht (2 leerkrachten).
• Diploma basisbekwaam Montessori leerkracht behaald
(1 leerkracht).
• Leidinggeven op een Montessorischool gevolgd en
behaald (directie en intern begeleider).
• Gestart met de opleiding basisbekwaam Montessori
leerkracht (1 leerkracht).
• Opleiding lees specialisatie gevolgd en afgerond
(leescoördinator).

• Met sprongen vooruit (leerkrachten
middenbouw).
• Cursus referentieniveaus en werken met
cruciale doelen (gehele team)
• Start gemaakt met persoonlijk leiderschap
(gehele team).

Nog aan werken:
Als gevolg van de coronaperiode zijn
nascholing directe instructie en werken
met cruciale doelen gestopt.

8

verschillende
trainingen

