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1. Overzicht ambities 
 

Voor de periode 2020-2023 hebben wij de volgende ambities:  

 
Ambitie 1: Er is meer eenheid in doen en laten 

Ambitie 2: Er zijn (nog) meer tradities 

Ambitie 3: We zijn meer Montessori 

Ambitie 4: We implementeren de lesmethodes die we hebben en we doen dat montessoriaans 
Ambitie 5: Leerlingen lezen beter 
Ambitie 6: De spreekvaardigheid Engels van leerlingen is beter 

Ambitie 7: Het rekenonderwijs is intern beter op elkaar afgestemd 

Ambitie 8: Meer Montessori: kosmisch onderwijs en opvoeding zit overal in 

Ambitie 9: We screenen kinderen in de onderbouw vroegtijdig op hun motorische ontwikkeling en 

bieden extra ondersteuning aan waar nodig. 

Ambitie 10: We hebben een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld en implementatie is gestart 
Ambitie 11: De werkwijze met leerlijnen is uitgewerkt, vastgesteld en wordt toegepast 
Ambitie 12: Er is een veiliger pedagogisch klimaat 

Ambitie 13: Wij houden onze toetsgegevens bij in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en gebruiken 

deze om ons onderwijs te analyseren en waar nodig bij te stellen. 

Ambitie 14: Het is duidelijk wat wij kunnen en daadwerkelijk doen bij extra zorgbehoefte 
Ambitie 15: Het aanbod voor meerbegaafde kinderen is geïntegreerd in de reguliere werkles 
Ambitie 16: De leercirkel (plan – do – check – act) maken we helemaal af 

Ambitie 17: De leerlingentevredenheid is hoger 

Ambitie 18: Er is een goed functionerende leerlingenraad 

Ambitie 19: De oudertevredenheid is hoger 

Ambitie 20: De mogelijke inzet van ouders is beter benut. 

Ambitie 21: We hebben voldoende leerkrachten om altijd goed les te kunnen geven 

Ambitie 22: Onze werkdruk is op een aanvaardbaar niveau 

Ambitie 23: We geven elkaar goed feedback 

Ambitie 24: We hebben voldoende pauze en gelegenheid om collega’s te spreken 

Ambitie 25: We hebben de bestuursstructuur uitgewerkt  

Ambitie 26: Het schoolgebouw voldoet meer aan de eisen van deze tijd 

Ambitie 27: Het schoolgebouw oogt frisser en opgeruimder, het plein is groener en functioneler  

Ambitie 28: We werken goed samen met de NSO en peuterschool. 
Ambitie 29: We zoeken actief naar mogelijkheden om de buitenwereld naar binnen te halen.  

Ambitie 30: Financieel gezond blijven 
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2. Inleiding 
 

Dit schoolplan is opgesteld door de directie,  samen met het team en het bestuur van De 

Rotterdamse Montessorischool. Belangrijke input is ook geleverd door de leerlingen- en 

oudertevredenheidsonderzoeken die in 2019 zijn uitgevoerd. De MR heeft in de ontwikkelperiode 

meegesproken en gedacht. Ons schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de MR en aan de ALV.  

 

2.1 Schoolgegevens 
De officiële naam van de school luidt ‘Vereniging Rotterdamse Montessorischool’. We zijn een 

algemeen bijzondere school en zijn opgericht in 1916.  

. 

Naam school Vereniging Rotterdamse Montessorischool 

Directie 
Marion Wiendels – directeur-bestuurder 

Jennyfer van Leeuwen – directeur onderwijs 

Straat + nr.:  Essenburgsingel 25c 

Postcode + plaats:  3021 AN Rotterdam 

Telefoonnummer:  010-4775767 

E-mail adres:  info@montessoribasisschool.nl 

Website:  www.montessoribasisschool.nl 

 
De RMS is een school met karakter. Een dorpsschool in de grote stad. Een sfeervol gebouw op een 
beschut speelplein, waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten. Waar onderwijs, 
spelen, ontspannen en samenzijn gecombineerd worden op één locatie. Op de RMS is er aandacht 
voor elkaar, werken we met relatief kleine klassen waarin kinderen en leerkrachten tijd hebben voor 
elkaar. We doen veel extra: culturele uitjes en -projecten en een vakdocent voor muziek; extra 
sportactiviteiten en ook hier een vakdocent; filosofielessen; een werkweek vanaf groep 4 waarbij we 
er met de hele school een week op uit trekken. We hebben mooie tradities zoals het trapzingen met 
kerst. Bovenal zijn we een montessorischool: we werken volgens de leermethode van de Italiaanse 
Maria Montessori (1870-1952). Kernachtig samengevat is dat ‘Leer mij het zelf te doen’. We werken 
aan zelfstandigheid en daarmee aan vrijheid van het kind. We zorgen voor ontwikkeling die bij het 
kind past.  

2.2 SWOT 
Als start voor dit schoolplan hebben we met het team, het bestuur en de MR sessies georganiseerd 

om samen een SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats) analyse te maken. Ook 

hiervoor hebben we de uitkomsten van recente leerling- ouders- en medewerkerstevredenheids- 

toetsen benut.  

 

In het overzicht op de volgende bladzijde staat de resulterende SWOT analyse. 

 

 

 

 

 

  

mailto:info@montessoribasisschool.nl
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Sterk  
 Positieve werksfeer, onderlinge 

betrokkenheid en collegialiteit 

 Veel expertise, veel aanvullende kennis ( 
vakleerkrachten, Denkschool) 

 Veel onderwijsondersteunend personeel 

 Goede naam, veel aanmeldingen 

 Relatief kleine klassen 

 Zelfbewuste en mondige leerlingen 

 Hoog uitstroomniveau 

 Sfeervol gebouw 

 Knus en veilig plein 

 Financieel gezond 

 montessori concept en montessori 
vaardigheden van kinderen 

 Kennis van / inzet op kinderen die extra 
uitdaging nodig hebben 

 Bindende tradities 

 BSO in hetzelfde gebouw 
 

Zwak 
 Weinig onderlinge feedback 

 Weinig standaardisatie in werkwijze, iedere 
bouw is een eilandje 

 Weinig rust/reflectie/onderlinge 
ontmoetingsmomenten voor leerkrachten 

 montessoriconcept niet consistent 
doorgevoerd 

 Lage score volgens ZIEN op veiligheid in de 
klas 

 Lage score in leerlingentoets op algemene 
tevredenheid over de school (7.4) 

 Ordelijkheid en frisheid in de gebouwen 
laat te wensen over 

 Plein stenig en slecht gedraineerd 

 Onderbenutting ouderinzet  

 Communicatie met ouders te beperkt 

 Zorgstructuur onvoldoende uitgewerkt 

 Digitale geletterdheid weinig in beeld 

 Samenwerking kinderopvang matig 

Kansen 
 Digitalisering, beschikbare multi media, 

nieuw instrumentarium 

 Zij-instromers 

 Hoog opgeleide en betrokken ouders 

 Cultuur en voorzieningen Rotterdam 

 Beleid en subsidies gemeente Rotterdam 

 Overige subsidies en fondsen voor 
onderwijs 

 Aandacht lerarentekort 

 Data wetenschappelijke onderzoek 

 Aandacht voor groen en duurzaamheid 

Risico’s 
 Lerarentekort: tijd voor scholing en 

kwaliteitseisen komen in gevaar  

 Soms té hoge verwachtingen ouders 

 Snelheid digitale ontwikkelingen 

 Politieke wispelturigheid 

 Druk van de prestatiemaatschappij op 
kinderen en ouders 

 Beperktere spanningsboog bij kinderen 

 Alle maatschappelijke problemen worden 
op het bordje van de school gelegd 

 Impact van passend onderwijs in de klas 

 

2.3  Leeswijzer 
Dit eerste hoofdstuk is de inleiding geweest tot het eigenlijke schoolplan. In het hoofdstuk gaan we 

op de verschillende onderdelen van de school in. We beschrijven per onderdeel steeds globaal de 

huidige stand van zaken op onze school en ons beleid, en vervolgens geven we aan wat onze 

ambities zijn op deze onderdelen. Ook geven we aan hoe we denken te kunnen meten, zien of 

ervaren of we onze ambities ook hebben waargemaakt.  

 

De ambities gelden voor een periode van 4 jaar: 2020-2023. We hebben de lat hoog gelegd. We gaan 

deze ambities verder uitwerken in jaarplannen, zodat we stapje voor stapje toewerken naar de 

resultaten die we voor ogen hebben. In het jaarverslag zullen we steeds terugblikken en aangeven of 

gestelde actiepunten gerealiseerd zijn. Op deze wijze geven we vorm aan een cyclus van plannen, 

uitvoeren en evalueren. Met als doel dat we over vier jaar tevreden terug kunnen kijken en kunnen 

constateren dat we onze school zichtbaar op een (nog) hoger plan hebben gekregen. 
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3 Stand van zaken en ambities 
 
We hebben alle ingrediënten voor een fantastische school: we hebben een geweldig team, er is meer 

dan genoeg belangstelling voor onze school, fijne kinderen, geïnteresseerde en betrokken ouders, 

een prachtig gebouw met een veilig en knus binnenplein, mooie tradities en veel vieringen, we zijn 

financieel gezond. En daar zijn we heel blij mee en trots op. Het uitgangspunt voor de onderstaande 

beschrijving en ambities is dan ook positief: we werken vanuit een situatie waarin veel op orde is en 

we voldoen aan de kwaliteitseisen. Maar stilstand is achteruitgaan en ook als iets goed is kan het 

meestal nóg beter. We zijn ambitieus en willen onze school op een (nog) hoger plan brengen. We 

hebben daarbij niet alleen gekeken naar het verbeteren van de zwakke(re) kanten van onze school: 

we willen ook de sterke kanten (nog) meer uitnutten. 

3.1. Algemeen 
 

Ambitie 1: Er is meer eenheid in doen en laten 

 

We zijn een sociale en attente organisatie, nieuwkomers ervaren ons vaak als een ‘warm bad’. Er is 

veel geschiedenis en veel medewerkers werken al decennia op de school. We constateren daarbij dat 

veel informeel is ontstaan en verloopt, veel is impliciet en blijkt meer uit wat we dagelijks doen dan 

dat het bewust is afgesproken en geregeld. Dat maakt dat er veel ruimte is voor eigen invulling.  

 

Nadeel van deze situatie is dat de grote lijn waar langs we willen werken vaak onduidelijk is of 

gewoon niet echt bestaat. We vinden het belangrijk dat er meer eenheid komt. Kinderen voelen zich 

veiliger in een omgeving waarin iedere volwassene dezelfde regels hanteert, kinderen weten wat er 

van hen wordt verwacht en er is minder kans op onwenselijk gedrag. Kinderen leren effectiever 

indien leerlijnen consequent worden doorgezet, kennis en vaardigheden worden logisch gestapeld 

en versterken elkaar. Het bespaart leerkrachten werk als er duidelijke afspraken zijn over veel 

voorkomende situaties zodat zij niet steeds zelf hoeven te bedenken hoe te handelen. We streven 

daarom naar meer eenheid in onze werkwijze, en meer bekendheid bij alle medewerkers over wat de 

bedoeling is en wat we hebben afgesproken. We zetten in op een beleving van ‘zo doen wij dat’ en 

daadwerkelijke invulling daarvan. Dit gaan wij ook vastleggen, zodat afspraken en de grote lijn van 

‘zo doen wij dat’ terug te vinden zijn. Voor nieuwe medewerkers is beleid en afspraken daarmee ook 

te vinden. We vinden tegelijkertijd belangrijk dat we ruimte houden voor individuele interesses en 

kwaliteiten van leerkrachten.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 We hebben een schoolhandboek waarin al ons beleid is opgenomen. We delen beleid op 
in handzame brokken onder de noemer ‘zo doen wij dat’.  

 Er is een standaard inwerkprogramma voor nieuwkomers 

 Nieuwe personeelsleden geven aan dat zij kunnen vinden wat beleid en afspraken zijn 

 We doen een nul-meting bij medewerkers en na 2 jaar en na 4 jaar vervolgmetingen. 
Daarin nemen we op in hoeverre mensen regels en afspraken duidelijk en vindbaar vinden. 
Veel van de ambities hieronder worden daar ook in opgenomen. 
 

 

Ambitie 2: Er zijn (nog) meer tradities 
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We zijn trots onze tradities. Een traditie is wat de mens en vooral kinderen het meest bijblijft: mooie 

activiteiten en gebeurtenissen die steeds weer terugkomen en die je met anderen doet, die maken 

dat je je met elkaar verbonden voelt en samen plezier hebt. Goede voorbeelden zijn het trapzingen, 

de werkweek en het ‘uit het raam springen’ door de kleuters die naar de middenbouw gaan. 

 

We zijn hier goed in en we koesteren onze tradities. Maar we willen het ook nóg verder ontwikkelen: 

op naar nieuwe tradities! We zijn met elkaar alert op gebeurtenissen of activiteiten die zich zouden 

kunnen ontwikkelen tot een mooie nieuwe traditie en proberen deze te voeden. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 
We leggen onszelf niet de norm op dat er persé nieuwe tradities moeten zijn. Dat is te geforceerd, 
tradities moeten ook organisch groeien. Het zou leuk zijn als we na 4 jaar kunnen constateren dat 
er mooie nieuwe tradities zijn bijgekomen. 
 

 

 

3.2 Onderwijs 
 

3.2.1 Visie = montessori 
 

Ambitie 3: We zijn meer montessori 

 

Wij werken op de Rotterdamse Montessorischool volgens de filosofie van Maria Montessori. Wij 

vertalen deze filosofie naar de huidige tijd en maken ook gebruik van moderne middelen. 

Bij ons op school staat de individuele ontwikkeling van het kind centraal. Ons doel is kinderen op te 

leiden én op te voeden tot evenwichtige, sociale wereldburgers met voldoende kennis en 

vaardigheden om verder te kunnen in het leven.  

 

Wij gaan uit van een kosmisch bewustzijn. Volgens het kosmisch principe is alles en iedereen in het 

heelal met elkaar verbonden en heeft alles en iedereen zijn eigen kosmische taak. Wij hebben als 

mensen ook verschillende taken en wij leren kinderen dan ook van jongs af aan dat wij als mensen 

een onderdeel zijn van het grote geheel. Wij willen kinderen stimuleren hun eigen interesses te 

volgen en een nieuwsgierige houding bij kinderen ontwikkelen. Ons doel is dat kinderen individueel 

op zoek gaan naar hun eigen kosmische taak: op deze wereld; in onze maatschappij; in de klas. Wij 

geven kinderen daarbij veel vrijheid. Kinderen kunnen kiezen wat ze willen leren, hoe ze dat willen 

leren, waarmee ze willen leren, met wie ze willen leren, etc.  

 

Er zijn echter ook grenzen aan de vrijheid van een kind. De vrijheid van een kind reikt tot waar de 

vrijheid van een ander in het geding komt. Wij leren kinderen van jongs af aan dat je soms geen vrije 

keuze hebt. Je mag veel, maar niet als een ander daar last van heeft. In de klassen hebben wij van 

veel materialen maar een beperkte hoeveelheid, dit zorgt ervoor dat kinderen soms dus iets niet 

kunnen kiezen, omdat een ander het al in gebruik heeft. Soms beperkt een leerkracht de vrijheid van 

een leerling, bijvoorbeeld door een leerling te sturen in werkkeuze, een leerling een vaste plek te 

geven om te werken, om voor voldoende rust in de klas te zorgen, etc. De beperking van de vrijheid 

van kinderen noemen wij vrijheid in gebondenheid. 
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Wij volgen en sturen kinderen dus op individueel niveau. Wij kijken naar de mogelijkheden en 

interesses van het kind. De leerstof laten wij hierop aansluiten. Een kind heeft werk op zijn eigen 

niveau en werkt vervolgens op zijn eigen tempo. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat er ook 

essentiele kennis en vaardigheden kan blijven liggen. We bewaken de integrale ontwikkeling van 

kinderen op alle terreinen doordat we werken met leerlijnen. Hierop komen we verder in dit plan 

nog terug.  

 

Wij stimuleren vanaf het begin zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Kinderen doen bij ons op school 

veel zelf. Zij kleden zichzelf aan- en uit, hangen hun spullen aan de kapstok, pakken hun eigen werk, 

ruimen hun eigen werk op, kiezen en plannen hun eigen werk, etc. We zijn trots op de 

zelfstandigheid van onze leerlingen, welke kenmerkend is voor het montessori onderwijs. 

 

De taak van en de school is kinderen te helpen het hen zelf te laten doen. Gedurende hun schooltijd 

worden kinderen steeds meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling. In de loop van de middenbouw 

krijgen de kinderen hun eigen map met persoonlijke streefplannen met leerdoelen. Kinderen kiezen 

zelf leerdoelen waaraan zij gaan werken en hebben zo dus ook duidelijk zicht op de dingen die zij al 

kunnen en de dingen die er nog van hen worden verwacht.  

 

Wij gaan er in ons onderwijs van uit dat een kind van nature geprikkeld is zich te ontwikkelen en dat 

het de taak van de school is om de omgeving voor het kind zo in te richten dat een kind wordt 

aangetrokken tot het les- en ontwikkelingsmateriaal (voorbereide omgeving). Door deze prikkelende 

voorbereide omgeving zal een kind zelf gaan experimenteren met de materialen en zo komt het kind 

tot leren. In de voorbereide omgeving vindt het kind onder andere de door Maria Montessori 

ontwikkelde ontwikkelingsmaterialen.  

 

Deze materialen zijn zo ontwikkeld dat een kind hier zelfstandig mee kan werken. De leerkracht 

bekijkt een kind voortdurend en signaleert de behoeften van het kind. Zo nu en dan heeft het kind 

een lesje nodig van de leerkracht om een stap verder te kunnen maken in zijn/haar ontwikkeling. Het 

kind kan zelf zijn/haar werk controleren. Wij hebben op de Rotterdamse Montessorischool het 

ontwikkelingsmateriaal aangevuld met andere materialen en middelen. Wij gebruiken verschillende 

methodes of aanvullend materiaal. Wij zetten dit materiaal op een montessoriaanse wijze in. Dat wil 

zeggen dat wij dit materiaal zo inzetten dat kinderen er individueel mee aan de slag kunnen, dat het 

kinderen verder helpt in hun persoonlijke ontwikkeling en dat zij hun eigen werk kunnen controleren.  

Wij maken op dezelfde wijze ook gebruik van ICT-middelen en methodes.  

 

Kinderen werken bij ons in heterogene groepen. We hebben onderbouwgroepen (4 tot 6 jarigen), 

middenbouwgroepen (6 tot 9 jarigen) en bovenbouwgroepen (9 tot 12 jarigen). Kinderen zitten met 

verschillende leerjaren door elkaar in dezelfde klas. De verschillende leeftijden zorgen ervoor dat 

kinderen van en met elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Bij ons op school geven 

kinderen elkaar lesjes. De samenstelling van de klas verandert jaarlijks, omdat de oudste kinderen 

naar een volgende bouw gaan en er nieuwe jongste kinderen bijkomen. De jongste kinderen komen 

er dus bij in een groep die al weet hoe het eraan toe gaat. De oudere kinderen in de groep kunnen de 

jongste kinderen hierin dus meenemen en hen inspireren.  

 

Onze visie is volledig gebaseerd op de filosofie van Maria Montessori. Basisprincipes van het 

montessoriconcept zijn zeker terug te vinden in ons onderwijs, maar worden niet in de gehele school 

consistent doorgevoerd. Dit heeft te maken met werkdruk, persoonlijke interpretaties en voorkeuren 

van leerkrachten, etc. Ook hebben wij op school soms keuzes gemaakt die ons niet altijd helpen bij 
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het hanteren van het montessoriconcept. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van bepaalde 

methodes. Deze methodes bieden niet altijd opdrachten die aansluiten bij de interessegebieden van 

kinderen. Kinderen hebben dan niet de keuzevrijheid die wij vanuit de montessoriprincipes een kind 

wel willen bieden. 

 

Onze visie is helder, maar in de drukte van alledag, vanwege praktische overwegingen en door alle 

eisen die wettelijk en maatschappelijk aan de school worden gesteld, raakt de montessori aanpak 

soms in het gedrang. We willen weer meer focussen op deze aanpak en deze nog meer in de praktijk 

brengen.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 montessori concept zichtbaar in alle klassen en tussen klassen.  
o De voorbereide omgeving is verbeterd. We doen een 0-meting met een kijkwijzer, die 

herhalen we jaarlijks en in de uiteindelijke score willen we dat 80% ‘++’ scoort.  
o Iedere klas heeft iedere dag een werkles, waarbij twee keer in de week de werkles 

minimaal 3 uur duurt. 
o We hebben een gedeeld beeld van wat observeren is en we hebben afspraken 

gemaakt over hoe we dat uitvoeren. 
o De ambities mbt kosmisch onderwijs komen hieronder aan bod  

 Behoud montessori erkenning door NMV. 
 

 

Ambitie 4: We implementeren de lesmethodes die we hebben en we doen dat montessoriaans 
 

Het werken met methodes staat soms op gespannen voet met de montessoriaanse filosofie dat ieder 

kind zijn/haar eigen leerproces heeft. Ook bieden de Montessori materialen veel mogelijkheden, die 

methodes overbodig kunnen maken. Onze montessoriaanse visie vereist dat we per methode goed 

bespreken hoe we deze in willen zetten. Daar zullen we af en toe specifiek voor gaan zitten en dit 

uitwerken zodat ook nieuwe leerkrachten weten hoe zij hiermee om moeten gaan. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 We hebben per methode bedacht en beschreven hoe deze methodes montessoriaans te 
gebruiken zijn  

 Nieuwe methodes zijn (montessoriaans) geïmplementeerd 

 Iedere leerkracht werkt met de afgesproken methodes op de afgesproken manier 
 

 

 

3.2.2 Onderwijskundig beleid: Leerstofaanbod, vakken, methodes  
 

In ons werk onderscheiden we momenteel acht verschillende ontwikkelingsgebieden: 

1. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

2. Taalkundige ontwikkeling 

3. Engelse taalontwikkeling 

4. Rekenkundige ontwikkeling 

5. Kosmische ontwikkeling 
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6. Motorische ontwikkeling 

7. Creatieve ontwikkeling 

8. Zintuiglijke ontwikkeling 

 

Op sociaal emotionele ontwikkeling gaan we verderop in de plan nader in (paragraaf 3.2.4: 

pedagogisch handelen). De andere ontwikkelingsgebieden bespreken we hieronder, en we voegen er 

nog een ontwikkelingsgebied aan toe: Digitale ontwikkeling. 

 

Ad 2: Taalkundige ontwikkeling 

Ambitie 5: Leerlingen lezen beter 

 

Wij onderscheiden binnen de taalkundige ontwikkeling verschillende domeinen: mondelinge 

taalvaardigheid en woordenschat, begrijpend luisteren en auditieve vaardigheden, technisch lezen, 

begrijpend lezen, stellen (schrijven en interpunctie), spelling, werkwoordspelling, taalkundig 

ontleden en redekundig ontleden.  

 

In de onderbouw werken wij aan de taalkundige ontwikkeling door het aanbieden van een rijke 

voorbereide omgeving. Deze voorbereide omgeving bestaat uit montessorimateriaal en regelmatig 

wisselend (aan de hand van thema’s) materiaal voor de taalontwikkeling; denk hierbij aan 

legwerkjes, mindmaps, praatplaten, themahoeken, aandachtstafel, etc. 

 

In de middenbouw starten de kinderen in groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen (sinds 

schooljaar 2019-2020) voor het aanvankelijk lezen. Verder worden in de middenbouw de 

montessorimaterialen ingezet. Voor begrijpend lezen werken we met de methode Goed Gelezen. 

Voor taal werken we met de methode Taal op Maat en voor spelling met de methode Spelling op 

maat. 

 

In de bovenbouw worden de montessorimaterialen ingezet, met name voor het ontleden (zowel taal- 

als redekundig). Voor taal werken we met de methode Taal op Maat en voor spelling en 

werkwoordspelling met de methode Spelling op maat. 

 

Om taalachterstanden te voorkomen werken we in groep 2 met een signaleringslijst om vroegtijdig 

risicoleerlingen op te sporen die mogelijk een leesachterstand kunnen ontwikkelen. Voor deze 

risicoleerlingen zetten wij de voorschotbenadering in. De voorschotbenadering (Smits en Braams  

2006) is een wetenschappelijk onderbouwd programma. Het doel van de voorschotbenadering is om 

de leesproblemen zoveel mogelijk te voorkomen door de kleuters alvast een voorschot te geven op 

de leesinstructie in groep 3. Voor leerlingen in de midden- en bovenbouw die een taal- of 

leesachterstand óf een rekenachterstand (dreigen te) ontwikkelen werken wij met individuele 

handelingsplannen in de klas.  

 

We willen dat zo min mogelijk kinderen moeite met lezen hebben. Recent is in het nieuws geweest 

dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen structureel achteruit gaat. De scores op 

leesvaardigheid op onze school zijn goed, maar gezien de populatie kunnen we ook ambitieus zijn en 

nog beter willen. Onze school heeft remedial teachers in vaste dienst: daarmee kunnen we kinderen 

met leesmoeilijkheden direct extra ondersteunen. We willen nog meer preventief te werk gaan. We 

willen leesproblemen eerder signaleren en eerder intensieve begeleiding bieden. Met name in groep 

2, 3 en 4 willen we potentiele leesproblemen tackelen.  
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Verder willen we, in lijn met ambitie 4, de methode voor aanvankelijk lezen die we recent hebben 

aangeschaft verder en montessoriaans implementeren. 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Na groep 4 zijn er minder leerlingen die intensieve leesbegeleiding nodig hebben.  

 We monitoren de scores op technisch lezen en we verwachten dat deze gemiddeld over 
de jaren stijgen (waarbij de periode van 4 jaar van dit schoolplan eigenlijk nog te kort is om 
echte conclusies te trekken).  

 We hebben sinds schooljaar 2019-2020 een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in 
groep 3. We willen deze verder (montessoriaans) implementeren.  

 

 

Ad 3: Engelse taalontwikkeling 

Ambitie 6: De spreekvaardigheid Engels van leerlingen is beter 

In de onderbouw en middenbouw geven wij geen Engelse les. We laten kinderen wel spelenderwijs 

kennis maken met andere talen, bijvoorbeeld bij verjaardagen (verjaardagsliedjes in andere talen), 

muziekles, kosmische themalessen, etc. Vanaf de bovenbouw krijgen de kinderen lessen Engels. 

Landelijk is de uitstroom bij Engels onderwijs dat tweederde van de leerlingen op A1 niveau 

uitstroomt.  

 

Voorheen hadden we een methode waarbij alle kinderen hetzelfde aangeboden kregen (en waarvan 

we uitstroom niet konden meten) maar sinds school jaar 2019-2020 werken we met de methode 

English Premium van Holmwoods. Deze methode is volledig digitaal. Kinderen werken hiermee 

individueel en adaptief. Naast de individuele lessen worden er in de klas lessen gegeven in 

spreekvaardigheid.  

 

We willen de methode verder laten landen bij de leerkrachten. We zijn goed op weg maar er zijn nog 

stappen te zetten. Verder willen we graag ook meer werken aan de spreekvaardigheid van de 

leerlingen.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Alle bovenbouw leerkrachten beheersen de methode en kunnen deze (montessoriaans) 
toepassen. 

 We hebben een cyclus van spreeklessen ontwikkeld 

 75% van de leerlingen stromen uit op niveau A1 (Europese norm voor taalniveaus in 2e taal 
onderwijs)  
 

 

Ad 4: Rekenkundige ontwikkeling 

Ambitie 7: Rekenonderwijs is intern beter op elkaar afgestemd 

 

Wij onderscheiden binnen de rekenkundige ontwikkeling verschillende domeinen: tellen en 

getallenlijn; vier hoofdbewerkingen; machten; breuken; decimale getallen; procenten; verhoudingen; 

meten en meetkunde; geometrie; tijd; geld; grafieken; tabellen en diagrammen en ruimtelijke 

oriëntatie en ruimtelijk redeneren. 
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In de onderbouw werken wij veel met de montessorimaterialen voor rekenen. Daarnaast is de 

voorbereide omgeving aangevuld met regelmatig wisselende tel- en rekenwerkjes. 

In de midden- en bovenbouw werken de kinderen met de montessorimaterialen als basis voor de 

rekenkundige ontwikkeling. Naast de montessorimaterialen worden rekenkaarten gebruikt om 

sommen in te oefenen en om verhaaltjessommen te maken. De kinderen werken doelgericht. 

 

Ons rekenkundig onderwijs is op zich goed op orde. We zien nog uitdagingen in het aan laten sluiten 

van de doorlopende lijnen tussen de bouwen. Dat sluit aan bij eerder geconstateerde feit dat op dit 

moment op nog veel terreinen leerkrachten hun eigen werkwijze kunnen ontwikkelen en toepassen, 

waarmee eenduidigheid en efficiëntie soms eronder lijdt. We gaan ook werken met het aanleren van 

dezelfde rekenstrategieën in de middenbouw; we spreken met elkaar af welke strategieën we in de 

basis gebruiken om kinderen te leren rekenen.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 80% van de leerlingen haalt de leerdoelen op niveau route 2 uit de leerlijnen, passend bij 
de didactische leeftijd. 

 Leerkrachten bieden in de basis dezelfde leerstrategieën aan 
 

 

 

Ad 5: Kosmische ontwikkeling 

Ambitie 8: Meer montessori: kosmisch onderwijs en opvoeding zit overal in 

 

Wij werken in de hele school met de methode DaVinci voor kosmische ontwikkeling. In deze 

methode zitten alle kerndoelen voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, 

burgerschap) geïntegreerd. Wekelijks worden er lessen gegeven en maken de kinderen 

verwerkingsopdrachten. 

 

Naast DaVinci draagt de leerkracht zorg voor een voorbereide omgeving, waarin kinderen zelf naar 

hun interessegebieden werkjes kunnen kiezen of onderzoek kunnen doen naar verschillende 

onderwerpen. 

 

We vinden het belangrijk dat kinderen in deze tijd van fake news, sociale media en polariserende 

discussies meekrijgen dat zelf nadenken en kritische vragen belangrijk is, en dat vraagstukken altijd 

van veel verschillende kanten benaderd kunnen worden. Wij bieden kinderen daarom vanaf de 

onderbouw om de week filosofieles. Deze filosofielessen worden gegeven door de Denkschool en 

door onze leerkrachten zelf onder begeleiding van de Denkschool. 

 

Hierboven is de ambitie om ‘Meer montessori’ te zijn al uitgewerkt. We willen daarbij nadrukkelijk 

ook aandacht besteden aan versterken van het kosmisch onderwijs en opvoeding, één van de kernen 

van het montessori onderwijs.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Het onderdeel ‘onderwijs’ uit ‘kosmisch onderwijs en opvoeding’ is versterkt doordat de 
kosmische thema’s terug te vinden zijn in alle ontwikkelingsgebieden en daarmee hebben 
kinderen meer te kiezen naar hun eigen interesse 
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 Het onderdeel ‘opvoeding’ uit ‘kosmisch onderwijs en opvoeding’ willen we versterken. 
We beoordelen dit met elementen uit de kijkwijzer. 
 

 

 

Ad 6: Motorische ontwikkeling 

Ambitie 9: We screenen kinderen in de onderbouw vroegtijdig op hun motorische ontwikkeling en 

bieden extra ondersteuning aan waar nodig. 

Binnen de motorische ontwikkeling onderscheiden wij twee domeinen: schrijven en 

bewegingsonderwijs. 

 

In de midden- en bovenbouw werken de kinderen voor het schrijven met de methode 

Pennenstreken. Daarnaast wordt er tijdens de lessen handvaardigheid en tekenen ook aandacht 

besteed aan de ontwikkeling van de kleine motoriek (knippen, prikken, plakken, schilderen, etc). In 

de middenbouw krijgen kinderen 1 keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht, en zij 

krijgen een keer per week zwemles. In de bovenbouw krijgen kinderen 2 keer per week 

bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.  

 

In de onderbouw wordt veel gewerkt aan zowel de kleine als de grote motoriek van de kinderen aan 

de hand van montessorimateriaal. In de klas wordt vooral veel aandacht besteed aan het 

voorbereidend schrijven. Hiervoor maken wij gebruik van de methode Schrijfdans. Daarnaast zijn er 

veel werkjes voor de ontwikkeling van de fijne motoriek in de voorbereide omgeving aanwezig: 

pincetwerkjes, aankleedrekken, knipwerkjes, klei, etc. De kinderen krijgen twee keer in de week 

kleutergymnastiek in het speellokaal. Tijdens deze lessen wordt aan alle domeinen van het 

bewegingsonderwijs gewerkt. Een jaar geleden hebben we geëxperimenteerd met een 

screeningsinstrument in de onderbouw. Bij kinderen waarvan een vermoeden ontstond dat hun 

ontwikkeling wat achterblijft kunnen we analyseren waar de kneep zit en gericht extra oefeningen 

aanbieden, zowel op grote als fijne motoriek. Dit experiment werd betaald uit tijdelijk projectgeld en 

is vanwege de beëinding van het project stopgezet.  

 

We vinden het jammer dat dit experiment is stopgezet. De eerste resultaten wezen uit dat kinderen 

er direct baat bij hebben. We streven ernaar om deze screening plus de daaruitvolgende extra 

aandacht voor motorische ontwikkeling weer op te starten en onder te brengen in onze vaste 

werkwijze en structuur.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 We voeren de screening periodiek uit bij alle kinderen in de onderbouw waarvan we 
vermoeden dat ze achterblijven in hun motorische ontwikkeling 

 We bieden kinderen die op één of meerdere onderdelen daadwerkelijk achter blijken te 
lopen extra oefening. 
 

 

Ad 7: Creatieve ontwikkeling 

 

Binnen de creatieve ontwikkeling onderscheiden wij drie domeinen: muziek, beeldend en drama. 

Wekelijks krijgen alle kinderen muziekles van een vakdocent. In deze lessen wordt gewerkt binnen 

alle muzikale domeinen: musiceren, zingen, luisteren, bewegen, componeren, improviseren.  
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De kinderen krijgen tekenen en handvaardigheid van hun eigen groepsleerkracht. Ook dit gebeurt 

minimaal wekelijks. Tijdens deze lessen wordt er gebruik gemaakt van vele verschillende materialen 

en technieken. Ook wordt er werk van kunstenaars bekeken. Jaarlijks organiseren wij op school een 

groot cultuurproject dat steeds een ander domein als thema heeft. Een aantal weken achter elkaar 

krijgen de kinderen professionele workshops en creëren zelf een eindwerkstuk.  

 

Naast de lessen en het cultuurproject bezoeken wij ook zeer regelmatig verschillende musea en 

voorstellingen. Meestal zijn er aan deze uitstapjes ook lessen verbonden die in de klas of op locatie 

worden gegeven. 

 

Ad 8: Zintuiglijke ontwikkeling 

 

Kinderen hebben hun zintuigen nodig om tot leren te komen. Wij richten ons in de onderbouw 

hierop. Daar werken de kinderen met het zintuiglijk montessorimateriaal. Door met dit materiaal te 

werken worden de zintuigen geprikkeld en de ontwikkeling van de zintuigen gestimuleerd.  

 

Toe te voegen: Digitale ontwikkeling 

Ambitie 10: We hebben een leerlijn digitale geletterdheid ontwikkeld en implementatie is gestart 
 

Op dit moment missen we nog een leerlijn digitale ontwikkeling. We hebben in schooljaar 2018-2019 

een pilot programmeren gehad in de onderbouw met de BeeBot. Maar in oktober 2019 is landelijk 

het nieuwe curriculum voor het basisonderwijs gepresenteerd en wij moeten dan constateren dat wij 

het aanbod op het gebied van digitale geletterdheid onvoldoende hebben ontwikkeld. 

 

Wij hebben geconstateerd dat wij onvoldoende aanbod hebben voor digitale ontwikkeling. We willen 

een leerlijn hiervoor ontwikkelen, waarin de volgende twee aspecten zijn opgenomen:  

a. Mediawijsheid bij leerlingen 

b. Digitale vaardigheden bij leerlingen  

Ten aanzien van b (digitale vaardigheden) hebben we al wel een begin gemaakt: we hebben in 

schooljaar 2018-2019 een pilot programmeren gehad in de onderbouw met de BeeBot. Dat is goed 

bevallen en we willen dit graag verder ontwikkelen voor midden- en bovenbouw. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Leerlijn digitale geletterdheid is ontwikkeld en in Parnassys toegevoegd aan de leerlijnen.  

 BeeBot wordt toegepast in midden- en bovenbouw 
 

 

3.2.3 Didactisch handelen  
 

Bijna al onze leerkrachten zijn in het bezit van een montessoridiploma of zijn bezig met de opleiding. 

Leerkrachten die nog geen montessoridiploma bezitten worden intensief begeleid. Hierdoor weten 

alle leerkrachten hoe zij montessorionderwijs moeten geven. In de praktijk blijkt echter wel dat er 

verschillende interpretaties van de montessori filosofie worden gevolgd waardoor de eenheid in 

didactisch handelen niet zo optimaal is als we zouden willen. In de teamvergaderingen besteden we 

veel tijd en aandacht aan ons didactisch handelen. Daarnaast draagt de scholing bij aan de kwaliteit 

van het didactisch handelen, zie de paragraaf over personeel. 
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Wij werken op school met het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. In ParnasSys 

gebruiken wij de volgende modulen om onze leerlingen te volgen en te monitoren:  

 

a. niet-methodetoetsen: hierin registreren wij de CITO-toetsen die wij halfjaarlijks afnemen, 

inclusief eventuele analyses. 

 

b. ZIEN!. Hiermee volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Voor het 

precieze gebruik zie het Plan Sociaal-Emotioneel Leren 

 

c. leerlijnen: Wij werken met de module leerlijnen in het systeem ParnasSys. Hierin hebben wij 

van alle ontwikkelingsgebieden leerdoelen beschreven. Deze leerdoelen zijn ontwikkeld door 

de Delftse Montessorischool en voorzien in alle kerndoelen op het hoogste referentieniveau. 

We moeten nog checken of deze ook voldoen aan het nieuwe curriculum, dat op moment 

van schrijven van dit plan bij de Tweede Kamer ligt. Wij streven ernaar alle leerlingen bij ons 

op school alle leerdoelen aan te bieden en uiteindelijk te laten behalen. Voor sommige 

kinderen is het niet haalbaar het hoogste referentieniveau te behalen. Voor deze kinderen 

stellen we de doelen bij. Dit doen we pas in de bovenbouw, tenzij er eerder een 

ontwikkelingsperspectief voor een leerling is opgesteld. 

 

In de leerlijnen volgen wij kinderen dagelijks in hun ontwikkeling. Wij vinken behaalde doelen 

bij kinderen af en hebben zo inzicht in de ontwikkeling van iedere individuele leerling. Door 

gebruik te maken van de doorlopende leerlijnen dragen wij er zorg voor dat leerlingen zich 

ononderbroken kunnen ontwikkelen. Kinderen die naar een nieuwe bouw gaan, kunnen 

gewoon verder met de leerdoelen waar ze zijn gebleven. Wij geven onderwijs op maat. 

 

Ambitie 11: De werkwijze met leerlijnen is uitgewerkt, vastgesteld en wordt toegepast 
 

We moeten wel constateren dat we nog niet helemaal consequent met leerlijnen werken. Niet alle 

leerkrachten zijn even vaardig hierin en daardoor missen we nu soms de doorgaande leerlijn die we 

graag willen hebben. We hebben ook nog niet voldoende afgesproken welke materialen we 

gebruiken bij welk leerdoel. Daarnaast is in het najaar van 2019 een concept aan de Tweede Kamer 

gepresenteerd voor een nieuw curriculum.  We willen ook het nieuwe curriculum naast de leerlijnen 

leggen en deze daarop aanpassen. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Alle leerlijnen door iedere leerkracht bijgehouden. Dat is te zien in Parnassys.  

 In de loop van de middenbouw worden kinderen eigenaar van hun eigen leerlijnen.  

 Het is beschreven in Parnassys welke materialen bij welke leerdoelen horen 

 Leerlijnen sluiten aan bij het nieuwe curriculum 
 

 

 

3.2.4 Pedagogisch handelen  
 

Onze visie op pedagogisch handelen is beschreven in het Plan Sociaal Emotioneel Leren, zie bijlage 1. 

Dit plan is december 2019 gemaakt en beschrijft hoe we zorgen voor sociaal veilige omgeving en 
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voor sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Afspraken zijn gemaakt en nu moeten we aan de 

slag met de borging ervan. 

 

Ambitie 12: Er is een veiliger pedagogisch klimaat 

 

Wij zijn niet ontevreden over het pedagogisch klimaat op onze school: we ervaren dat veel kinderen 

zich veilig voelen en met veel plezier naar school gaan. Maar sociale veiligheid is een essentiële 

opdracht voor iedere school, en de scores op ZIEN! zetten toch aan het denken. We constateren ook 

dat op dit onderdeel het gebrek aan eenheid (zie ambitie 1) en duidelijke afspraken over hoe wij het 

op school willen doen, het voor leerkrachten moeilijker maakt om richting te geven aan sociaal 

gedrag tussen kinderen. Het kan bij kinderen onduidelijkheid scheppen over wat nu wel en niet 

acceptabel gedrag is in de school. Ook wordt er relatief veel informeel richting gegeven aan sociaal-

emotionele ontwikkeling. Wat we willen staat nu net allemaal op papier (Plan Sociaal Emotioneel 

leren); nu moeten we dat nog gaan doen.  

 

Wanneer zijn wij tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Leerkrachten werken op de juiste momenten (in ieder geval in het begin van het 
schooljaar) bewust aan groepsvorming en kunnen vertellen welke stappen zij op welk 
moment gaan zetten / gezet hebben in welke fase van groepsvorming . 

 We werken altijd met handelingsplannen bij kinderen die uitvallen op sociaal-emotioneel 

gebied 

 Het plan van aanpak en instrumentarium om grensoverschrijdend gedrag bij kinderen te 

corrigeren wordt daadwerkelijk gebruikt; er is geen handelingsverlegenheid bij 

leerkrachten en leerkrachten voelen zich gesteund 

 Het nieuwe protocol tegen pesten is door de MR goedgekeurd en wordt uitgevoerd. Hierin 

is ook nagedacht over hoe er met ouders wordt gecommuniceerd in situaties waarin 

kinderen zich op school niet veilig hebben gevoeld.  

 Scores op pestgedrag en veiligheidsbeleving in ZIEN! zijn maximaal 15% rood.  

 

 

3.2.5 Opbrengsten, resultaten, toetsing  
 

Ambitie 13: Wij houden onze toetsgegevens bij in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en gebruiken 

deze om ons onderwijs te analyseren en waar nodig bij te stellen. 

Wij volgen kinderen nauw in hun ontwikkeling. Naast dat we dat dagelijks doen met behulp van 

observaties en de leerlijnen, nemen wij halfjaarlijks toetsen af. Wij hanteren daarbij een 

toetskalender die wordt opgesteld door de intern begeleider van de school. Wij nemen de volgende 

toetsen af: 

 
Sociaal-emotioneel: ZIEN vanaf groep 1 
Technisch lezen:  Cito AVI & Cito DMT vanaf groep 3 
Begrijpend lezen: Cito Begrijpend Lezen vanaf groep 4 
Spelling en taal: Cito Taal voor kleuters vanaf groep 1 

Cito Spelling vanaf groep 3 
   Cito Werkwoordspelling vanaf groep 7 
   Cito Taalverzorging vanaf groep 6 
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Rekenen:  Cito Rekenen voor kleuters vanaf groep 1 
Cito Rekenen en Wiskunde vanaf groep 3 

   Tempo test rekenen vanaf groep 3 
Groep 7:  Entreetoets. We nemen nu dus geen E7 toetsen af. We lopen er steeds vaker  

tegen aan dat de E7 toetsen voor sommige onderzoeken en aanvragen wel 

nodig zijn. We zijn er nog niet uit of de entreetoets een meerwaarde voor ons 

heeft en aansluit bij onze montessorivisie. 

Groep 8:  Centrale Eindtoets 
 
Wij streven naar opbrengsten die passen bij de ontwikkeling van het individuele kind. Uiteraard 

willen wij wel het hoogst haalbare uit een kind halen. Indien een kind IV of V scoort maakt de 

leerkracht een analyse, aan de hand waarvan een handelingsplan wordt opgesteld. 

 

De leerkracht bespreekt de groepsresultaten tijdens de leerlingbespreking met de intern begeleider. 

De intern begeleider houdt zo het overzicht en kan borgen dat alle vakgebieden in alle klassen op 

voldoende niveau worden onderwezen.  

 

De afgelopen jaren hebben wij niet altijd consequent alle toetsgegevens van alle toetsen op de juiste 

manier bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys: er missen toetsen en er staat niet altijd 

genoteerd wanneer bij een afname speciale hulpmiddelen zijn gebruikt. We analyseren toetsen nu 

incidenteel, maar nog niet structureel en op verschillende niveaus (leerlingniveau, groepsniveau, 

schoolniveau); en we hebben het er te weinig collectief over. We zien daar nog veel mogelijkheden.  

Wanneer zijn wij tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Alle toetsgegevens worden op de juiste manier in ParnasSys gezet (bij speciale afnamen 
staat dat genoteerd en alle kinderen staan erin.) 

 We bekijken tweejaarlijks de resultaten en analyseren op welke gebieden we goed gaan 
en minder goed gaan. We analyseren de toetsen op drie niveaus: leerling, groep, school 
volgens afspraken, zodat iedereen dat op dezelfde wijze doet. 

 De uitslag van de centrale eindtoets is gemiddeld tenminste 539. 

 We scoren op de Tempo Test Rekenen (of een nieuwe variant, want deze toets zal 
binnenkort vernieuwd worden) een gemiddelde vaardigheidsscore van 85 eind groep 5 en 
134 midden groep 8. 

 

3.2.6 Les- en leertijden  
 

Kinderen krijgen in de groepen 1 t/m 4 gemiddeld 3660 uur les. In de groepen 5 t/m 8 is dat 3890 

uur. Bij elkaar krijgen de kinderen dus 7550 uur les over 8 schooljaren. Dat is iets meer dan de 

minimale eis vanuit de overheid. 

 

De kinderen kunnen vanaf kwart over 8 op school terecht, de lessen beginnen om kwart voor 9. Om 

kwart over 3 gaan de kinderen weer naar huis; op woensdag de onderbouw om 12 uur en de 

bovenbouw om kwart voor 1. Ouders zijn heel tevreden over de schooltijden. Leerkrachten missen 

dat ze met hun leerlingen langere ononderbroken werklessen kunnen doen. Onze lesdagen zijn vaak 

versnipperd door vaklessen en pauzes. Bij de paragraaf over personeel en werkdruk komen we 

hierop terug. 
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3.2.7 Zorg en passend onderwijs  
 

In ons schoolondersteuningsprofiel  (SOP)staat beschreven welke zorg aan kinderen wij als school 

extra kunnen bieden. Deze dateert van 2014; dat is al weer vrij lang geleden en er staan nu dingen in 

die niet helemaal kloppen. Het profiel is aan herziening toe.  

 

In 2017 hebben wij ons zorgplan herzien. Hierin staat beschreven hoe de leerlingenzorg bij ons op 

school is geregeld. Ondanks deze recente herziening vinden we dat het plan weer aan herijking toe is 

omdat we vinden dan ons huidige plan onvoldoende aansluit bij de werkwijze die in de gehele 

onderwijssector gebruikelijk is.  

 

Met een goede invulling van de IB, een schoolmaatschappelijk werker op school en RT in vaste dienst 

bieden we een mooie basis. Daarbij stimuleert en maakt montessori-onderwijs mogelijk dat kinderen 

elkaar in de klas helpen, vaak ook een effectieve manier om hulp op maat te bieden. 

 

Wij proberen zo vroeg mogelijk eventuele zorgvragen op te sporen. De eerder beschreven leerlijnen 

en toetsen zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Daarnaast hebben wij remedial teachers in vaste 

dienst die (individueel of in een groepje) leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte verder 

helpen. 

 

Wij hebben kennis en expertise in het werken met kinderen dyslexie en dyscalculie. Onze school telt 

een aantal kinderen met een dyslexieverklaring (12); en bij 6 kinderen is in onderzoek of zij 

dyslectisch zijn. Wetenschappelijk wordt er van uitgegaan dat maximaal 5% van de kinderen dyslexie 

heeft. Wij zitten ongeveer op deze score. Voor dyscalculie wordt gesproken over een percentage van 

2 tot 3% leerlingen. Daar zit onze school onder: er zijn geen kinderen die een dyscalculie verklaring 

hebben.  

 

Wij hebben als school geïnvesteerd in kennis en ervaring met in het begeleiden van meerbegaafde 

kinderen. We gebruiken sinds 2018 een nieuw screeningsinstrument DHH voor de signalering en 

begeleiding van meerbegaafde kinderen. We proberen de begeleiding van deze kinderen zoveel 

mogelijk in de eigen klas te laten plaatsvinden. We hebben de laatste twee jaar veel nieuwe 

leerkrachten gekregen, zij zijn nog niet allen meegenomen in de kennis en methodes over werken 

met meerbegaafde kinderen. Tot vorig schooljaar vond dit onderwijs in aparte groepjes plaats; sinds 

dit schooljaar proberen we het te integreren in de gewone lessen. We hebben kennis opgedaan over 

executieve functies en het team gespecialiseerd in het versterken van stimuleren en versterken van 

deze functies bij leerlingen. We passen dat tot nu toe vooral toe bij meerbegaafde kinderen via RT.  

 

Wij willen graag ieder kind zoveel mogelijk passend onderwijs bieden, ook als een leerling specifieke 

onderwijsbehoeften heeft. Helaas moeten we soms concluderen dat we niet genoeg kunnen doen. 

Verder moeten we een grens trekken als de behoefte van het individuele kind ten koste gaat van de 

ontwikkeling van andere leerlingen. We merken dat ouders dat dan vaak teleurstellend vinden. We 

denken dat ons aanbod op orde is, maar dat de verwachtingen (of hoop) van ouders dan groter zijn 

dan we waar kunnen maken. Andersom merken we ook dat leerkrachten niet altijd scherp hebben 

wat we wel en niet kunnen bieden, en welke effecten daarvan te verwachten zijn. 

 
Ambitie 14: Het is duidelijk wat wij kunnen en daadwerkelijk doen bij extra zorgbehoefte 
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Onze zorgstructuur is op orde, maar we willen het zorgplan meer laten aansluiten bij de landelijk 

gebruikelijke werkwijzen en het is goed om ons ondersteuningsprofiel te herijken, zodat deze weer 

optimaal aansluit bij de huidige situatie op onze school.  

 

Verder zie we ook hier we terug dat we vaak informeel werken. Daardoor is niet makkelijk uit te 

leggen /zichtbaar wat we wel en niet kunnen, zeker bij ouders maar ook onder leerkrachten heerst 

daar nog wel onduidelijkheid over. Het is niet zozeer een kwestie van meer middelen, het vraagt 

vooral meer duidelijkheid. 

 

De kennis van executieve functies en het stimuleren daarvan wordt ook verwerkt in de RT voor 

andere dan meerbegaafde kinderen. 

 

Wanneer zijn wij tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Ondersteuningsprofiel is herijkt 

 Zorgplan sluit aan bij landelijke werkwijze 

 Er is beschreven wie wat kan doen en welke stappen er gezet moeten worden op het 
moment dat een leerling extra zorg nodig heeft. Deze informatie wordt met ouders 
gedeeld. 

 RT omvat ook stimuleren van executieve functies bij andere dan meerbegaafde kinderen. 
 

 

Ambitie 15: Het aanbod voor meerbegaafde kinderen is geïntegreerd in de reguliere werkles 
 

We zijn in 2019 begonnen met onderwijs aan meerbegaafde kinderen zoveel mogelijk in de eigen 

klas te laten plaatsvinden; we zijn nog slechts in de beginfase maar willen dat tot de normale 

werkwijze maken. Ook willen we borgen dat nieuwe leerkrachten kennis op niveau hebben over 

onderwijs aan meerbegaafde kinderen.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Er is een beschreven aanbod per bouw voor meerbegaafde kinderen in de gewone lessen. 

 Leerkrachten schrijven een plan van aanpak voor de begeleiding van meerbegaafde 
kinderen, mede met de uitkomsten van het DHH instrument, op het moment dat het 
reguliere programma onvoldoende uitdaging biedt 

 Onderwijs aan meerbegaafde kinderen zijn onderdeel van het inwerkprogramma van 
nieuwe leerkrachten, waaronder instructie op het gebruik van DHH.  

 

 

3.3 Kwaliteitszorg 
 

Kwaliteit is de mate waarin onze school erin slaagt doelen te bereiken naar tevredenheid van onszelf, 

de overheid, team en ouders en kinderen. Of met andere woorden: doelen bepalen en doelen 

realiseren. Kwaliteitszorg houdt dan in dat er voor wordt gezorgd dat in beeld wordt gebracht inw 

elke mate de gewenste doelen worden gerealiseerd, en op basis daarvan steeds nieuwe acties 

worden gedefinieerd of lopende acties worden bijgesteld indien nodig.  

 

Onze doelen (van allerlei aard) worden in de volgende documenten vastgesteld: 

- Het schoolplan en de daaruit voortvloeiende jaarplannen 
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- Tussentijds geformuleerde concrete beleidsafspraken 

- De begroting 

- Handelingsplannen 

- Streefplannen  

 

De resultaten van ons onderwijs en onze organisatie brengen wij met de volgende meetinstrumenten 

in beeld:  

- Leerling-, ouder- en leerkrachttevredenheidstoetsen. Deze worden eens in de twee jaar uitgezet.  

- Overzicht van klachten en cases waarbij de inzet vertrouwenspersoon nodig was 

- Leerlingvolgsysteem, waarin gegevens over gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen (instrument ZIEN!) als over leerprestaties in de vorm van:  

o Toetsresultaten niet-methode toetsen (oa CITO) 

o resultaten methodetoetsen (zeer incidenteel) 

o resultaten streefplannen  

- Informatie over prestaties ex-leerlingen in het vervolgonderwijs 

- Audit door de Nederlandse Montessorivereniging (NMV) 

- Onderzoek door de onderwijsinspectie (laatste rapport november 2018) 

- Evaluatie van handelingsplannen 

- Managementrapportages over de financiële gang van zaken 

- Klassenbezoeken van de directeur onderwijs 

 

De resultaten worden geanalyseerd en besproken: 

- Periodiek directieoverleg (inclusief IB-er), waar met name het school- en jaarplan wordt gevolgd 

- Maandelijkse teamvergaderingen, coördinatorenoverleg en bouwoverleg: praktisch gerichte 

overleggen waarin doelen en resultaten van het onderwijs een permanent agendapunt zijn. 

- Leerlingbespreking, eens in de twee maanden tussen IB-er en leerkacht en/of RT intern 

- Nabespreking klassenbezoek directeur onderwijs en leerkracht 

- Verantwoording aan en toetsing door ALV (halfjaarlijks) en toezichthoudend bestuur (5 keer per 

jaar) 

Daarnaast is er uiteraard voortdurend ad hoc overleg tussen directie en medewerkers en 

medewerkers onderling over de gang van zaken, problemen en vraagstukken, vorderingen en 

resultaten, en mogelijke acties en interventies om doelen te bereiken. 

 

In 2018 heeft de onderwijsinspectie de RMS beoordeelt op kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Die 

is toen ‘voldoende’ beoordeeld, of in de woorden van de inspectie: ”De sturing op kwaliteit van het 

onderwijs is op orde.” 

 

Ambitie 16: De leercirkel (plan – do – check – act) maken we helemaal af 

 

We hebben genoeg instrumenten om de kwaliteit van ons werk in de gaten te kunnen houden, en 

deze instrumenten worden ook toegepast. Waar het nog wel eens hapert is bij de analyse van alle 

informatie die uit onze instrumenten komt en op basis daarvan duidelijke beslissingen nemen over 

de acties we daar aan koppelen. We willen meer aandacht voor de gehéle leercirkel: niet alleen 

plannen en doen, maar ook analyseren en evalueren en op basis daarvan nieuwe acties afspreken. 

Voor de omgang met toetsen hebben we daarvoor een specifieke ambitie (nr 13 hierboven) 

geformuleerd. 
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Daarnaast is scholing en aanverwante activiteiten ook een belangrijk middel om verder te werken 

aan de kwaliteit van ons school. Hoe we dat aanpakken staat beschreven in de praragraaf 

‘personeel’. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Iedere ambitie uit dit schoolplan wordt projectmatig ingericht, met doelen bij de start, 
periodieke evaluaties en bijstellingen van de doelen en een eindevaluatie. 

3.4 Leerlingen  
 

Op 1 oktober 2019 bezoeken 334 leerlingen de RMS. Toen de gewichtenregeling nog bestond was 

het leerlingengewicht op onze school 1. Leerlingen met andere gewichten kwamen sporadisch voor. 

Onze leerlingpopulatie is sindsdien niet wezenlijk veranderd. Veel ouders hebben een hogere 

opleiding ( HBO, Universiteit) gevolgd en hebben een bovenmodaal inkomen. Daarmee is de 

populatie van de school geen afspiegeling van de wijk. Dat geldt ook met betrekking tot de etnische 

achtergrond van leerlingen. Wij vermoeden dat de montessori-identiteit daar een rol in speelt: hier 

wordt door ouders vaak bewust voor gekozen, en gebleken is dat dit concept met name aanslaat 

onder hoger opgeleide ouders. Het is ook denkbaar dat de ouderbijdrage, ondanks het vrijwillige en 

inkomensafhankelijke karakter daarvan, een drempel opwerpt. We willen niet gaan investeren in 

extra werving, omdat al meer dan het dubbele aantal kinderen wordt aangemeld dan we 

daadwerkelijk kunnen plaatsen, we willen niet nog meer mensen teleurstellen. 

 

Er zijn relatief veel kinderen op de RMS die extra uitdaging kunnen gebruiken. We hebben 

geïnvesteerd in deskundigheid op het werken met meerbegaafde kinderen, zoals in de voorgaande 

paragraaf is beschreven.  

 

Wij streven naar een maximale groepsgrootte van 25 leerlingen in de bovenbouw, 26 leerlingen in de 

middenbouw en 30 leerlingen in de onderbouw (door voortdurende instroom gedurende het 

schooljaar wordt dat aantal in de onderbouw relatief laat in het schooljaar bereikt). Het aantal 

aanmeldingen overtreft ieder jaar ruimschoots het aantal beschikbare plaatsen. Wij werken daarom 

met een wachtlijst en een onafhankelijk systeem van loting die door een notaris wordt uitgevoerd.’ 

 

Ambitie 17: De leerlingentevredenheid is hoger 

 

We hebben in 2019 een leerlingtevredenheidstoets gehouden. Het gemiddelde rapportcijfer dat 

leerlingen onze school geven is een 7.4. De referentiegroep geeft hun school geven een 8.1. Een 

uitgebreide samenvatting van het onderzoek is bij de school op te vragen. We zijn niet tevreden over 

onze score op deze toets. Uiteraard is het ook maar een toets en ook maar een momentopname,  en 

vinden we de vragen in de toets eigenlijk vaak onduidelijk en weinig passen bij de beleving van 

kinderen. Het liefst zouden we zelf een toets maken met vragen die ons inziens wel bij kinderen 

passen, maar dan missen we het vergelijk met andere scholen en dat is toch jammer. We willen dan 

toch de score op deze toets hoger krijgen, en verwachten dat veel van de acties die voortvloeien uit 

de andere ambities (bijvoorbeeld ten aanzien van sociale veiligheid, aanbod meerbegaafde kinderen, 

tradities, meer duidelijkheid over hoe we het doen) hier aan zullen bijdragen. 

 

We hebben in het voor- en het najaar 2019 een leerlingonderzoek gehouden naar leer-en leefklimaat 

op school (leerlingvragenlijst ZIEN!). De uitkomsten daarvan zetten ons aan het denken, de 

uitkomsten geven aan dat in sommige klassen meer dan de helft van de leerlingen zich minder veilig 
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voelen. Dit sluit niet aan bij de uitkomsten van de leerlingentevredenheidstoets die in het voorjaar is 

gehouden, daar waren uitkomsten op veiligheid aanzienlijk beter. Reden om dit verder te 

onderzoeken. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 

 Score op leerlingtevredenheidstoets is verhoogd van 7,4 naar 8,1. 

 Resultaten ZIEN worden geanalyseerd en per groep besproken welke acties er mogelijk 
zijn. 

 

Ambitie 18: Er is een goed functionerende leerlingenraad 

 

Momenteel is er geen leerlingenraad. We denk dat dit juist wel bij montessori-onderwijs past, en bij 

de zelfbewuste en mondige kinderen die we veel op onze school zien. Een leerlingenraad leert 

kinderen ook op die manier mee te denken en vorm te geven aan hun omgeving en leven. Daarnaast 

denken we dat het extra input oplevert van leerlingen ten aanzien van het functioneren van de 

school en daar kunnen we alleen maar ons voordeel mee doen. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Er is een leerlingenraad en deze komt regelmatig bijeen. Het is duidelijk voor iedereen wat 
de taak van de leerlingenraad is en wat de uitkomsten zijn van de inbreng van leerlingen. 

 De leerlingenraad is zelf tevreden over hun rol en resultaten. 

 We toetsen bovenstaande jaarlijks bij de leden van de leerlingenraad. 
 

 

3.5  Ouders 
 

Ouders van de leerlingen op onze school zijn over het algemeen erg betrokken bij de gang van zaken 

op school en bij het leerproces van hun kind. Eens in de twee á drie jaar wordt een 

oudertevredenheidspeiling gehouden. In de laatste peiling van 2019 gaven ouders onze school een 

gemiddeld rapportcijfer van 7,4. Dat is vergelijkbaar met de score van ouders uit een 

referentiegroep: deze was 7,5. Ouders zijn met name tevreden over fysieke veiligheid op school en 

het plezier in schoolgaan, de schooltijden en overblijven, en het gebouw. Ouders zijn minder 

tevreden over de communicatiemogelijkheden, over de sociale veiligheid op school en over de 

aandacht voor kinderen met goede prestaties. 

 

Wij geloven in een educatief partnerschap met de ouders. We moeten samen optrekken om het kind 

te ‘leren het zelf te doen’ binnen de context van de huidige maatschappij. School en ouders hebben 

elkaar dan hard nodig. Voor ons zijn de sleutelwoorden daarbij juiste wederzijdse verwachtingen en 

dus adequate communicatie. Oudercommunicatie vinden we dus erg belangrijk. We hebben op 

moment van schrijven van dit schoolplan recent al een aantal grote stappen gezet bij de verbetering 

van de oudercommunicatie. Momenteel is dat als volgt ingericht:  

 

 Jaarlijkse informatieavond. Minimaal eens per jaar houden wij een informatieavond. We geven 

dan door de hele school workshops over ons onderwijs en onze manier van werken.  

 Startgesprekken. In de midden- en bovenbouw voeren leerkrachten en ouders aan het begin van 

het schooljaar een startgesprek, voor nadere kennismaking of bespreking van een plan van 

aanpak voor de eerste periode.  
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 Voortgangsgesprekken. In januari voeren de leerkrachten gesprekken met alle ouders en in juni 

nog eens met de ouders van groep 5 en 7. 

 Verslaglegging. In de onderbouw doen we mondeling verslag, behalve aan het einde van groep 

twee waar de leerkracht een schriftelijk verslag maakt over de gehele onderbouwperiode. Voor 

de andere groepen maken we in januari en in juni maken we een schriftelijk verslag over de 

voortgang. Aan het einde van dat achtste schooljaar volgt een feestelijke verslagbespreking met 

alle kinderen en hun ouders. Dan krijgen zij het aan het kind gerichte eindverslag en de bundeling 

eindverslagen van eerdere jaren.  

 Gesprek op afspraak. Uiteraard is altijd een gesprek op afspraak mogelijk, op initiatief van 

leerkracht, ouder of leerling.  

 Parro. Via de Parro-app kunnen ouders en school elkaar snel en beveiligd berichten sturen. 

 ParnasSys Ouderportaal. Via dit portaal krijgen ouders inkijk in de gegevens die wij over hun 

kinderen registreren. 

 
Ambitie 19: De oudertevredenheid is hoger 

Een van de belangrijkste minpunten van onze school in de beleving van ouders betrof de 

oudercommunicatie. De laatste maanden hebben we daar al veel mee gedaan. We blijven dit op een 

hoog niveau houden en zullen verder de website opnieuw vormgeven en indelen opdat ook nieuwe 

ouders meteen goed geinformeerd zijn. Verder willen we de communicatie zoveel mogelijk 

digitaliseren, omdat dat efficiënter is (snel) en effectiever (geen briefjes die kwijtraken) en 

persoonlijker gemaakt kan worden (vooral via de Parro app). We zorgen ervoor dat daarbij de privacy 

goed is geborgd.  

 

We vinden het daarbij in het bijzonder wenselijk dat ouders goed inzicht hebben in wat het 

montessori-concept precies inhoudt en hoe dat in de school wordt uitgevoerd. Tenslotte is dat de 

kern van onze visie en we willen dat ouders goed weten waar ze voor kiezen/gekozen hebben, en 

wat dat betekent voor hun kind. We verwachten dat dit leidt tot meer waardering voor de werkwijze 

op school. Dit punt sluit ook weer aan bij ons streven naar ‘meer montessori’.  

 

We ambieren ook meer sociale veiligheid en beter aanbod voor meerbegaafde kinderen: deze zijn bij 

de ambities 12 en 15  ondergebracht. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Oudertevredenheid over communicatie sterk gestegen. Het percentage ouders dat op 
vragen over communicatie negatief scoort is met de helft gedaald.  

 Oudercommunicatie is geheel gedigitaliseerd 

 Er is jaarlijks een hoge opkomst (minimaal 100) van ouders bij de informatiebijeenkomsten 

 Gemiddelde score oudertevredenheidstoets gestegen van 7,4 naar 7,8 
 

 

Ambitie 20: De mogelijke inzet van ouders is beter benut. 

 

Het is heel fijn zijn voor veel activiteiten in en rondom school dat veel ouders al een handje 

toesteken. Maar er is ook veel nuttige kennis onder ouders die we niet of nauwelijks gebruiken. We 

denken bijvoorbeeld aan ‘native speakers’ Engels: deze ouders zouden misschien bij de Engelse 

spreekvaardigheid kunnen helpen. Een ander voorbeeld is het speelplein, dat beter onderhouden 

kan worden en een upgrade kan gebruiken: ook hier kunnen ouders wellicht een rol spelen. We 
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willen deze ouderhulp beter gaan organiseren, zodat het ook beter aansluit bij wat ouders kunnen en 

willen. Om te beginnen gaan we een ‘jaarkalender hulp van ouders’ maken, zodat ouders ver van te 

voren weten wanneer hun hulp erg welkom is en daar ook op kunnen plannen. We gaan bekijken 

hoe welke activiteiten geschikt zijn voor hulp door ouders en hoe we die activiteiten zo kunnen 

inrichten dat hulp van ouders goed tot hun recht komt, ook voor ouders zelf. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Jaarkalender gemaakt aan het eind van het voorgaande schooljaar  

 Meer activiteiten waar ouders hebben geholpen 

 We kunnen onderwerpen aanwijzen waarbij we kennis van ouders hebben benut 

 Ouders en leerkrachten blij en tevreden met inzet van ouders 
 

 

3.6 Personeel  
 

Op de RMS werken per 1 september 2019 29 leerkrachten. We werken met een functiemix van 

leraren L10 en L11. De leerkrachten in L11 zijn specialist of bouwcoördinator. Deze leerkrachten 

zetten zich in voor de uitvoering van het onderwijskundig beleid, in het bijzonder de montessori- 

filosofie van onze school. We verwachten van alle collega’s dat zij hun montessori-diploma hebben 

dan wel deze gaan halen. 

 

De RMS is blij met het niveau van haar team. We investeren in scholing om de bekwaamheid van 

medewerkers te behouden en verder versterken, zowel collectief als individueel. Daarnaast zijn de 

studiedagen belangrijke momenten. We vullen deze sinds 2019 thematisch in, waarbij we meerdere 

studiedagen hetzelfde thema beet pakken en tussendoor bouw- en teamvergaderingen benutten om 

het geleerde te laten indalen en eigen te maken. We zetten zoveel mogelijk in op gezamenlijke 

discussies en verdieping, en minder op externe deskundigen die een verhaal komen houden, ook om 

de gezamenlijkheid te versterken. De directeur onderwijs legt regelmatig klassenbezoeken af en 

bespreekt deze na met de leerkrachten.  

 

De directeur onderwijs heeft regelmatig gesprekken met nieuwe en/of onervaren medewerkers. 

Indien wenselijk krijgen zij tijdelijk extra begeleiding bij onderdelen van het werk die zij als moeilijk 

ervaren of waar zij onzeker over zijn. Deze begeleiding wordt door een ervaren collega of 

gepensioneerde collega verzorgd.  

 

Beide directeuren zijn geregistreerd schoolleiders. Beiden zijn in 2019 aangesteld en beiden zijn 

vrouw; daarmee is er (meer dan) succesvol beleid gevoerd inzake evenredige vertegenwoordiging 

van vrouwen in de schoolleiding.  

 

Er is onderzoek gedaan naar de beleving van de werkdruk op onze school. Met name jonge collega’s 

geven aan dat zij de mogelijkheid om als leerkracht gedurende de werkdag pauze te nemen missen. 

Verder vinden collega’s gedragsproblematiek van kinderen in de klas sterk werkdrukverhogend. 

Leerkrachten geven aan dat zij met name extra handen in en buiten de klas wensen om de werkdruk 

te verlagen, in de vorm van meer RT en onderwijsassistenten. De werkdrukgelden worden hierin 

geïnvesteerd. 
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Ambitie 21: We hebben voldoende leerkrachten om altijd goed les te kunnen geven 

 

Zoals overal maakt het lerarentekort het lastig om zeker te zijn van bevoegd personeel. Bovendien 

bedreigt het lerarentekort alle ambities: als er geen leerkrachten voor de klas staan of we moeten 

steeds met noodmaatregelen (opdelen, naar huis sturen ed) werken dan komen we niet aan 

vernieuwing en verbetering toe.  

 

We gaan strategisch inzetten op zij-instromers, en ontwikkelen een goed begeleidingsprogramma 

voor hen. Dit vereist behoorlijke investeringen (begeleiding en scholingskosten) die maar deels uit 

subsidies teruggehaald kunnen worden maar we zien dit als de meest kansrijke manier om 

voldoende en gemotiveerd personeel voor de klas te houden. We halen meer capaciteit van zij-

instromers in huis dan strikt noodzakelijk is om de formatie te vullen, onder andere opdat vervanging 

ingevuld kan worden binnen de formatie. Daarnaast prijzen we ons gelukkig met een aantal 

betrokken ex-collega’s, die vaak bereid zijn om ad hoc in te vallen.  

 

We streven ernaar om géén gebruik te maken van gedetacheerde leerkrachten: met tijdelijke 

krachten is het lastig bouwen, ze zijn te duur en we vinden het ook niet eerlijk naar de leerkrachten 

die bij ons in dienst zijn dat gedetacheerde leerkrachten voor hetzelfde werk meer geld krijgen. Een 

montessori-opleiding is geen harde eis bij indiensttreding, maar we willen wel van leerkrachten 

blijven vragen dat ze dit diploma gaan halen. We koesteren onze gepensioneerde collega’s die nog 

veel bereid zijn om te vallen bij ziekte en verlof. 

 

 

 We sturen geen klassen naar huis omdat er geen leerkracht beschikbaar is 

 We delen gemiddeld niet meer dan één keer per maand een klas op omdat er geen 
leerkracht beschikbaar is. Tenzij er een griepepidemie heerst.  

 Er is een ontwikkelprogramma voor zij-instromers.  

 We hebben wat meer fte OP in dienst dan voor de formatie nodig, zodat we bij ziekte / 
verlof / calamiteiten direct mensen voor handen hebben die in kunnen vallen 

 We hebben minimaal 1,5 fte onderwijsassistent in dienst 
 

 

Ambitie 22: Onze werkdruk is op een aanvaardbaar niveau 

 

Werkdruk is een belangrijk thema in het onderwijs. Veel van eerder genoemde ambities en 

resultaten moeten ons helpen om de werkdruk onder controle te houden: hierboven genoemd 

beleid om voldoende leerkrachten in huis te hebben, een goed inwerkprogramma voor nieuwe 

medewerkers, het plan sociaal emotioneel leren waarmee grensoverschrijdend gedrag goed 

aangepakt/begeleid kan worden.  

 

Daarnaast  willen we meer onderwijsassistenten inzetten. Er is momenteel 0,5 fte onderwijsassistent 

in dienst die voornamelijk aan 1 klas gekoppeld is. We willen dit uitbreiden naar 1,5 fte. Verder is er 1 

vrijwilliger die structureel (iedere schoolweek) op vaste tijden het onderwijs ondersteunt door met 

groepjes kinderen te werken, als ware zij onderwijsassistent. Daar zouden we er meer van kunnen 

gebruiken en daar gaan we op inzetten. Het is dan ook handig om een elementair vrijwilligersbeleid 

te ontwikkelen, zodat er voor iedereen helderheid is wat de school vrijwilligers kan bieden en onder 

welke voorwaarden, en wat vrijwilligers daarvoor terug kunnen verwachten. 
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We gaan scherp letten op signalen bij medewerkers die duiden op overbelasting en streven ernaar 

dat burn outs niet meer voorkomen.  Dat vraagt ook dat medewerkers zelf daar alert op zijn bij 

zichzelf en bij collega’s, en signalen kunnen herkennen. Werkdruk is altijd ook een persoonlijke 

ervaring: wat bij de één sterk werkdrukverhogend werkt heeft een ander weinig last van en 

omgekeerd. We willen met iedereen een gesprek gaande hebben over wat bij hem/haar leidt tot 

echte werkdruk en wat zowel de school als de medewerker zelf daar aan kan doen. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Er is structureel tenminste 0,5 f fte onderwijsassistent beschikbaar voor iedere bouw. 

 Er zijn tenminste 3 vrijwilligers die structureel bijspringen in de klassen.  

 Er ligt een vrijwilligersbeleid en de MR heeft deze goedgekeurd. 

 Burn outs komen niet meer voor 

 Medewerkers kunnen benoemen wat bij hen specifiek werkdruk veroorzaakt en welke 
maatregelen daartegen genomen zijn om dit binnen de perken te houden 

 

 

Ambitie 23: We geven elkaar goed feedback 

 

We willen het gevoel vasthouden dat onze school een ‘warm bad’ is, dat het gezellig is, dat mensen 

gezien en gehoord worden. We willen daar aan toevoegen dat we elkaar meer willen benutten, want 

daar schort het soms nog aan. Meer uitwisseling van tips en ervaringen, meer collegiale intervisie. 

Waarbij het altijd sociaal, prettig en professioneel moet blijven, en tegelijkertijd het contact ook 

opbouwend kritisch kan zijn. Dat betekent dat we wensen dat onze cultuur hierin verandert; een 

duidelijke structuur voor het geven van feedback en juiste middelen helpen daarbij . We voeren 

daarom in dat we bij elkaar in dat we bij elkaar in de klas kijken en feedback geven. We gaan een 

cyclus voor functioneringsgesprekken uitwerken en toepassen.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Observatie instrument voor wederzijdse klassenbezoeken gekozen of ontwikkeld, en 
wordt toegepast. Iedere leerkracht kijkt twee keer per jaar in de klas van een collega mee 
en geeft op basis daarvan feedback.  

 Format voor functioneringsgesprekken is vastgesteld. Iedereen heeft minstens twee keer 
per jaar een functioneringsgesprek.  

 

 

Ambitie 24: We hebben voldoende pauze en gelegenheid om collega’s te spreken 

 

Collega’s geven aan dat er weinig gelegenheid is om met elkaar te praten, omdat ook in de pauzes de 

leerkrachten op de kinderen moeten letten. Daar willen we wat aan doen. Sommige collega’s hebben 

echt behoefte aan pauze, en volgens de arbo-wetgeving zijn we ook verplicht om pauzes te creëren. 

We denken dat meer gezamenlijke pauzes ook voor de voorgaande ambities (minder werkdruk en 

meer feedback) van belang zijn.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Iedere leerkracht die een volledige schooldag werkt (woensdag uitgezonderd) heeft op die 
dag een pauze van minimaal een half uur.  
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3.7  Organisatie  
 

De Rotterdamse Montessorischool is een vereniging. Alle ouders van de leerlingen van de school zijn 

automatisch lid van de vereniging. In een vereniging ligt de uiteindelijke zeggenschap bij de leden en 

daarmee is de algemene ledenvergadering het hoogste orgaan binnen de RMS. De ALV wordt twee 

keer per jaar georganiseerd door het bestuur van de vereniging.  

 

Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend bestuur en een directeur-bestuurder. De leden van het 

toezichthoudend bestuur zijn ouders van leerlingen van de school, het betreft een onbezoldigde 

functie. Zij bewaken de koers van de school en de aandacht voor risicomanagement. Zij leggen 

verantwoordelijkheid af aan de leden van de vereniging. De directeur-bestuurder is 

eindverantwoordelijk voor het daadwerkelijk reilen en zeilen van de school en legt verantwoording af 

aan het toezichthoudend bestuur. De directeur-bestuurder is 2 dagen per week verbonden aan de 

school. Zij focust op de organisatie van de school inclusief financiën en huisvesting, de externe 

contacten en de beleidsvorming. 

 

Naast de directeur-bestuurder is er een directeur onderwijs. Deze is voor 4 dagen per week 

aangesteld. Zij richt zich op de kerntaken van de school: inrichting van het onderwijs, kwaliteitszorg, 

begeleiding van leerkrachten, zorg voor leerlingen en ook de bijbehorende beleidsvorming. 

De school kent 14 groepen leerlingen: 5 groepen bovenbouw (leerjaar 6, 7 en 8), 5 groepen 

middenbouw (leerjaar 3, 4 en 5) en 4 groepen onderbouw (leerjaar 0, 1 en 2). De samenwerking in 

iedere bouw wordt georganiseerd door een bouwcoördinator. Iedere groep wordt in principe door 

maximaal twee vaste leerkrachten begeleid. 

 

Op de RMS werkt een intern begeleider (IB-er) die leerkrachten begeleidt bij het onderwijs aan 

kinderen met bijzondere behoeften. Daarnaast zijn er remedial teachers in dienst die structureel 

bijzondere begeleiding bieden aan kinderen die dat nodig hebben. Er zijn onderwijsassistenten die in 

de klas groepjes of individuele leerlingen extra aandacht bieden en organisatorische taken van de 

leerkracht overnemen. Op de school hebben we verder een vaste schoolmaatschappelijk werker.  Zij 

wordt ingezet op het moment dat een kind of ouders op sociaal gebied extra hulp nodig hebben, zij 

biedt zelf kortdurende hulpverlening en kan verwijzen voor verdere hulp. Tot slot is één van de 

leerkrachten aangesteld (en opgeleid) als vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders. 

Verder zijn er vakleerkrachten in dienst voor lichamelijke opvoeding en voor muziek. Het team wordt 

gecompleteerd door een conciërge en een administratief medewerker. 

 

De RMS maakt ook graag gebruik van de inzet van vrijwilligers, veelal ouders. Ouders steken in het 

bijzonder een handje toe bij allerlei evenementen op school en voor bijvoorbeeld de 

schoolbibliotheek. Deze inzet wordt ad hoc per keer geregeld, er is geen ouderactiviteitencommissie. 

Ouders kunnen zich zich structureel en op vaste tijden direct inzetten voor de versterking van het 

onderwijs, door hand- en spandiensten in de klas tijdens lestijd (bijvoorbeeld lezen met groepjes 

kinderen). Deze ouders hebben een vrijwilligersovereenkomst met de school en krijgen een 

vrijwilligersvergoeding. Momenteel is er één vrijwilliger die zich op die manier inzet. Er is geen 

vrijwilligersbeleid uitgewerkt. 

 

De school heeft een MR. Bij het vorige bezoek heeft de inspectie geconstateerd dat het bestuur de 

MR (en dan met name de oudergeleding) niet betrok op een manier die past bij de wettelijke 

bevoegdheid die de MR heeft. De inspectie heeft de school op dit punt een herstelopdracht gegeven. 
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Huidig bestuur en directie betrekken de gehele MR, inclusief oudergeleding, actief bij het beleid van 

de school.  

 

De organisatie kenmerkt zich door een familie-cultuur. De kracht daarvan is dat men zich gezien en 

gehoord voelt in de organisatie, dat er veel belangstelling voor elkaar is en onervaren leerkrachten 

zich gesteund voelen door de meer ervaren leerkrachten. Het nadeel van een familiecultuur is dat er 

nog weinig ruimte en aandacht is voor onderlinge feedback en consultatie. Op onze school zijn veel 

gewoonten en werkwijzen ontwikkeld, maar er is nog maar weinig op papier gezet, weinig is 

vastgelegd in beleid. Dat betekent dat met name nieuwe leerkrachten zoekende zijn naar de manier 

waarop onze school werkt.  

 

Ambitie 25: We hebben de bestuursstructuur uitgewerkt  

 

De ingezette veranderingen in de organisatiestructuur zijn een heel eind gevorderd, maar nog niet 

afgerond. We willen door-ontwikkelen en alle bijbehorende stukken afronden. De MR heeft zich 

stevig neergezet en het bestuur wil de MR nu ook een serieuze rol geven. We willen dat alle organen 

in de goede rol zitten en goed in hun rol zitten.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Het managementreglement is gereed, het MR statuut en –reglement is vastgesteld. 

 Het toezichthoudend bestuur en de MR hebben de eigen rol geëvalueerd en besloten over 
het vervolg 

 De MR en de andere organen (ALV, directie, toezichthoudend bestuur) zijn tevreden over 
de rol, inbreng en zeggenschap van de MR 

 Stukken en onderwerpen waar de MR een wettelijke rol heeft, worden tijdig voorgelegd 
aan de MR; het formele traject van advies of instemming wordt passend gevolgd. 

 

 

3.8 Huisvesting 
 

De RMS is gevestigd in twee prachtige oud panden, gevestigd op een binnenplaats tussen twee 

huizenrijen en bereikbaar via twee tunnelpoorten. Het gezamenlijke oppervlakte van deze panden 

bedraagt 1936 m2. Twee ruimten (keuken en peuterspeelzaal) zijn permanent beschikbaar voor een 

kinderopvangorganisatie (Hutspot). De twee gebouwen hebben een mooie uitstraling: knus, veilig en 

indrukwekkend tegelijk, en daar zijn we blij mee en trots op. De ouderdom van het pand betekent 

echter ook dat het moeilijk is om alle huisvestingseisen waaraan een school anno 2020 aan zou willen 

voldoen ook waar te maken. Binnen oogt het wat rommelig en heeft het een opfrisbeurt nodig, de 

inventaris is een beetje een ratjetoe en deels verouderd. Er is nog geen goed zicht op de staat van 

het binnenklimaat, noch op de kosten van energie en wat daar aan gedaan kan worden. Er bestaat 

geen vergelijking tussen de situatie in de school en het kwaliteitskader dat door de PO raad is 

ontwikkeld. Er is geen recente RI&E. De school voldoet niet aan de duurzaamheidseisen van de 

toekomst. Er ligt een recent MJOP waarmee de school op een redelijk niveau in onderhoud kan 

voorzien. De brandweer komt jaarlijks de brandveiligheid checken en de RMS kan steeds aan alle 

verplichtingen voldoen. 
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De school staat op de lijst van de gemeente van panden die op termijn in aanmerking komen voor 

vergaande renovatie. Het is niet duidelijk wat ‘op termijn’ precies gaat betekenen: grofweg schatten 

we in dat het ergens tussen de 5 en 10 jaar vanaf nu zal plaatsvinden. 

 

Het gebouw is zowel juridisch als economisch eigendom van de gemeente. De gemeente heeft 

kenbaar gemaakt dat zij het juridisch eigendom graag zou overdragen aan de school. We zijn 

hierover met de gemeente in gesprek, waarbij we nu nog niet kunnen aangeven wat de uitkomst zal 

zijn van dit gesprek.  

 

Ambitie 26: Het schoolgebouw voldoet meer aan de eisen van deze tijd 

 

We willen onze mooie en sfeervolle maar oude gebouwen kwalitatief verbeteren, opdat ze meer 

aansluiten bij de eisen van deze tijd. We gaan onze huisvesting langs het door de PO raad 

ontwikkelde kwaliteitskader voor onderwijshuisvesting leggen. Op basis daarvan maken we een plan 

voor die onderdelen die het meest in aanmerking komen voor verbetering. We brengen in beeld wat 

het CO2 gehalte is in de klaslokalen, we streven naar een optimaal binnenklimaat. We streven naar 

meer duurzaamheid en meer bewustzijn van nut en noodzaak om duurzaam te werken en leren.  

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 De analyse met het kwaliteitskader is uitgevoerd en er ligt een analyse/plan 

 We verspillen minder energie (en we zien dat aan een lagere energierekening) 

 We scheiden afval 

 We gaan zuiniger met spullen en materialen om (en we zien dat aan minder kosten 
hiervoor) 

 Het CO2 gehalte in de lokalen ligt op een niveau dat leerprestaties ten goede komt 
 

 

Ambitie 27: Het schoolgebouw oogt frisser en opgeruimder, het plein is groener en functioneler  

 

Ons schoolgebouw oogt prachtig, maar toch valt er nog wel wat te verbeteren aan de ‘looks’: minder 

rommelig, beter ogend, en daarmee ook geschikter als voorbereide omgeving. We hebben geen geld 

voor nieuw inventaris door de hele school, maar we kunnen roeien met de riemen die we hebben en 

stapsgewijs steeds wat verbeteringen doorvoeren. 

 

We willen ons schoolplein ook verbeteren. Als binnenplein is het een veilige speelomgeving voor de 

leerlingen. De grote boom op het grote speelplein geeft het karakter. Daarnaast is het speelplein in 

feite weinig groen. Als het heeft geregend liggen er veel plassen op het terrein: leuk voor kinderen 

om in te spelen, iets minder leuk of handig dat vervolgens veel nattigheid in de klas terecht komt. We 

gaan kijken of we een nieuw ontwerp kunnen maken en wat de mogelijkheden zijn om dat ook te 

realiseren. Hopelijk kunnen we de inzet van ouders bij ontwerp en realisatie benutten. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Er ligt een plan voor slimme stapsgewijze verbetering van ‘de looks’ en dat is ook 
uitgevoerd 

 We gaan in 2020 foto’s maken van alle gangen en klassen en het schoolplein vergelijken 
dat met foto’s die we in 2023 maken. Dat moet een ‘wat een verschil!’-reactie oproepen. 
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3.9 Samenwerking externe partijen 
 

De RMS werkt samen met Hutspot, een organisatie voor peuterwerk en naschoolse opvang. Hutspot 

is gevestigd in het gebouw van de RMS. Zij huurt twee eigen ruimten van de gemeente (omdat deze 

juridisch eigenaar is van het gebouw) en maakt verder gebruik van klaslokalen en de speelruimte 

binnen en buiten van de school. Hutspot is ooit op de RMS gestart als een kleinschalig initiatief van 

een ouder, en is uitgegroeid tot een kinderopvangorganisatie met ongeveer 240 kinderen, die van 

verschillende scholen komen. Voor alle kinderen vindt de opvang in eerste instantie op de RMS 

plaats, maar Hutspot werkt met een concept waarin groepjes kinderen vervolgens naar sportclubs ed 

gaan om daar de middag verder door te brengen. Er is soms wrijving tussen Hutspot en de school 

over het pedagogisch beleid en over gebruik van ruimten. Er zijn geen afspraken op papier gezet, 

zakelijk noch inhoudelijk. 

 

De RMS werkt in het RABS samen met andere algemeen bijzondere scholen in Rotterdam. Een 

vertegenwoordiger van het RABS praat namens de leden bijvoorbeeld over huisvesting mee in het 

periodieke overleg dat de gemeente over dit onderwerp organiseert. We nemen deel aan het regio-

overleg van montessorischolen in Rotterdam en omgeving.  

 

We nemen deel aan het samenwerkingsverband Rotterdam PPO. Er is een wijkoverleg op het gebied 

van zorg dat we bezoeken. 

 

Binnen ons jaarlijkse cultuurproject hebben we de afgelopen vijf jaar samengewerkt met 

Maastheater en Codarts. Deze instellingen leverden kunstdocenten die workshops gaven aan alle 

klassen en dachten mee over de inhoud van het project. Met Maastheater zijn we deze 

samenwerking aangegaan in het kader van“Cultuureducatie Met Kwaliteit (2018-2020)”. Ook 

bezoeken we regelmatig voorstellingen van Maastheater, Hofplein theater en het Rotterdams 

Philharmonisch orkest en/of de Doelen.   

Ambitie 28: We werken goed samen met de NSO en peuterschool. 
 

We zijn blij met een goede naschoolse opvang binnen onze school, maar de samenwerking kan beter. 

Er staat ook nog niets op papier en de bijdrage in de kosten van de NSO/peuterschool zijn heel 

beperkt. Het zou mooi zijn als ook daar volgens een montessoriaanse visie wordt gewerkt. Daarbij 

zouden er goede afspraken zijn over het pedagogisch beleid, over het praktische gebruik van de 

ruimten, en over de vergoeding van de NSO/peuterschool voor het gebruik van de ruimten. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 School en NSO hebben een gezamenlijk pedagogisch beleid 

 Er zijn praktische afspraken op papier die worden nageleefd 

 Er is een gebruikers- of huurovereenkomst tussen school en NSO/peuterschool waarin een 
passende vergoeding is opgenomen 
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Ambitie 29: We zoeken actief naar mogelijkheden om de buitenwereld naar binnen te halen.  

 

Onze school heeft weinig samenwerkingsverbanden buiten het onderwijs of direct verwante 

(kinderopvang, jeugdzorg) sectoren. Eigenlijk is alleen het Maastheater een min of meer vaste 

partner. Er moeten meer interessante mogelijkheden zijn, en we willen ook de buitenwereld meer de 

school binnenhalen. We willen van andere organisaties leren en elkaars expertise benutten. We 

willen niet zelf doen wat een ander beter voor ons kan doen. We willen de wijk verkennen en kijken 

of we er meer relatie mee op kunnen bouwen.  

 

In het bijzonder willen we ook bij andere scholen gaan kijken. Zien hoe andere scholen vraagstukken 

aanpakken kan heel inspirerend zijn, geeft nieuw elan om ook de eigen school weer verder vooruit te 

helpen, zeker indien de te bezoeken scholen op de onderdelen waar wij ons meer in willen 

ontwikkelen al een voorsprong hebben. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Er is een analyse gemaakt van organisaties of initiatieven in de omgeving van onze school 
die een interessante partner zouden kunnen zijn. Met deze partijen is een gesprek over de 
mogelijkheden gevoerd. 

 Er is jaarlijks een inhoudelijke uitwisseling met of een bezoek aan een andere school 
geweest 
 

 

3.10 Financieel  
Omdat we altijd ruim meer aanmeldingen van kinderen krijgen dan we kunnen plaatsen is de 

leerlingpopulatie stabiel; en dat betekent dat de inkomsten die de school van de rijksoverheid krijgt 

ook stabiel zijn (die immers voor een groot deel gebaseerd zijn op het aantal leerlingen). Deze 

rijksbijdrage betreft het overgrote deel van onze inkomsten. 

 

Daarnaast vormt de financiële bijdragen van ouders een belangrijke inkomstenbron. Deze bijdrage 

bestaat uit twee delen: 

1. de vrijwillige ouderbijdrage en 
2. de leerlinggebonden kosten 

 
De vrijwillige ouderbijdrage ligt relatief hoog; we willen echter niet dat deze een drempel vormt voor 
ouders met een lager inkomen en daarom hebben we deze inkomensafhankelijk gemaakt, waarbij de 
laagste inkomenscategorie minder dan 20% betaalt van het bedrag dat de hoogste 
inkomenscategorie bijdraagt. Met deze bijdrage zorgen wij voor kleinere klassen (extra 
formatieplaatsen), ruime zorgondersteuning (RT), meer uren onderwijs door vakleerkrachten, extra 
onderwijsondersteunend personeel, en kunnen wij de extra kosten betalen die een mooi maar oud 
schoolgebouw met zich meebrengen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de Algemene 
Ledenvergadering vastgesteld.  
 

De leerlinggebonden kosten verschillen per leerling, omdat ze voor bepaalde groepen gelden. Hieruit 

betalen we specifieke voorzieningen voor de kinderen.  

 

De RMS heeft geen sponsors, ontvangt geen geldelijke bijdragen van particulieren (anders dan de 

ouderbijdrage) of bedrijven. Wij ontvangen wel een kleine tegemoetkoming in de huisvestingskosten 

van Hutspot (naschoolse opvang). De RMS maakt indien mogelijk gebruik van subsidieregelingen van 
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gemeente en rijksoverheid, van de middelen die binnen het samenwerkingsverband beschikbaar zijn 

voor zorgondersteuning door scholen, en van donaties door algemeen toegankelijke fondsen. 

 

De RMS is een financieel gezonde school. Door omstandigheden heeft de RMS in 2018 een tekort in 

de exploitatie gekend, en we verwachten dat dat in 2019 ook zo zal zijn. Oorzaak is oa de hogere 

kosten van werving van personeel en van kosten van vervanging (detachering in plaats van 

dienstverband): deze zijn direct te koppelen aan het lerarentekort.  

 

Ambitie 30: Financieel gezond blijven 

 

De RMS is een financieel gezonde organisatie. Het staat wel een beetje onder druk: in 2018 was er 

een negatief resultaat en in 2019 voorzien we dat ook. Geen ramp, maar wel iets om alert op te zijn 

want onze reserves zijn op orde maar ook niet zo ruim dat we echt kunnen interen. 

 

Wanneer zijn we tevreden en hoe zijn resultaten zichtbaar? 
 

 Jaarlijkse resultaat is over de looptijd van dit schoolplan gemiddeld 0 of positief. 
 

 


