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‘Help mij het zelf te doen’.  

  

Informatiegids  
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Voorwoord 

Montessorischool Merlijn… Dé plek waar ieder kind zichzelf kan zijn en zich met veel 
plezier kan ontwikkelen!  

Uitgaan van de natuurlijke behoefte van kinderen om zich te ontplooien. Zorgen dat de 
innerlijke vlam, de nieuwsgierigheid van het kind om te willen leren, blijft branden. Daar zetten 
onze leerkrachten zich elke dag voor in. We doen dit volgens de visie van Maria Montessori. 
Dit houdt in dat wij altijd opnieuw blijven kijken en luisteren naar kinderen. We stellen ons 
steeds de vraag: Hoe kunnen wij het kind zodanig begeleiden dat het zichzelf kan ontwikkelen 
tot een zelfstandig en autonoom individu? Ieder kind is uniek en het krijgt bij ons de 
gelegenheid om in eigen tempo, op eigen niveau en vanuit eigen interesse te werken. 
Daarnaast werkt onze school ook met heldere leerlijnen en op het kind afgestemde leerdoelen.  

Ons doel? De zelfstandige ontwikkeling van een kind stimuleren. Zo kan een kind ontdekken 
en worden wie hij zelf is.  

Deze informatiegids is bedoeld als naslagwerk en introductie voor onze ouders maar verder 
ook voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs in onze school. In de gids staat beschreven 
hoe het onderwijs vormgegeven wordt en wat u als ouder van ons mag verwachten.  

We staan altijd open om te reageren op vragen, problemen en ideeën. En ook voor een 
rondleiding of kennismaking zijn ouders meer dan welkom.  

Namens het team van Montessorischool Merlijn,   

Janneke van de Laar 
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1. Montessorischool Merlijn 
 

 

Onze school bestaat inmiddels ruim 30 jaar! In 1987 is Merlijn opgericht door een groep 

actieve en enthousiaste ouders. Overtuigd van de meerwaarde, kiezen zij bewust voor het 

montessoriconcept. Het is dan de eerste montessorischool in Den Bosch. Op dit moment is 

Merlijn één van de 16 scholen behorend tot ATO-Scholenkring. Onder het bestuur van ATO 

vallen twee montessorischolen. Naast Merlijn heeft Kindcentrum Aan de Oosterplas ook een 

montessoristroom. Merlijn is onderdeel van Kindcentrum Maaspoort; samen met de 

kinderdagopvang het Kinderspeelkasteel en Christelijke basisschool de Bron zijn wij 

verantwoordelijk voor de opvang en het onderwijs van kinderen van 0-13 jaar. 

1.1. Korte profielschets organisaties 

ATO-Scholenkring 

Montessorischool Merlijn valt onder het schoolbestuur van ATO-
Scholenkring. ATO-Scholenkring staat voor Algemeen Toegankelijk  
Onderwijs ’s-Hertogenbosch en omstreken. Alle ATO-scholen bieden 
eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. 
Samen met de partners van de kinderopvang bieden we een 
doorgaande lijn aan voor kinderopvang, onderwijs, peuterarrangement, 
buitenschoolse- en naschoolse opvang.  ATO-Scholenkring werkt actief aan het realiseren van 
Passend onderwijs en de vorming van Kindcentra van 0 tot 13 jaar.  
  
ATO-Scholenkring is in 2008 ontstaan vanuit een fusie tussen het openbaar- en nutsonderwijs 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch en omstreken. De scholen die tot ATO behoren, kenmerken 
zich door de volgende uitgangspunten:  

• ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing 
• in het onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen 
• de omgang met elkaar wordt gekenmerkt door respect en openheid 
• de school biedt een fysieke en sociaal veilige omgeving 

 
ATO-Scholenkring wil een lerende organisatie zijn en dat betekent dat we steeds in 
ontwikkeling zijn om het onderwijs aan de kinderen te verbeteren. In ons Koersplan 2019-
2023 beschrijven we de koers voor het onderwijs op de ATO- scholen. Naast het bieden van 
Algemeen Toegankelijk Onderwijs zijn de thema’s:   

• jezelf kennen en blijven ontwikkelen  
• oog voor de ander en de wereld om je heen  
• durven kiezen en anders durven te zijn  
• creatief denken en verwonderen.   

  
We geven het onderwijs vorm vanuit onze missie: Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen 
kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met 
oog voor de ander in de maatschappij staan. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van 
basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen 
we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de 
ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met 
veranderingen. Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en 
omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden. Het Koersplan kunt u vinden op de 
website: www.ato-scholenkring.nl   

http://www.ato-scholenkring.nl/
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Elke ATO-school geeft op een eigen wijze invulling aan de uitgangspunten van ATO en de 
thema’s uit het Koersplan. Hoe het onderwijs op een bepaalde ATO-school vorm krijgt wordt 
grotendeels bepaald door de directie samen met het team en de ouders (via de 
medezeggenschapsraad) van de betreffende school.  
  
In 2020 vallen er 16 scholen voor basisonderwijs onder de stichting ATO-Scholenkring. ATO-
Scholenkring biedt verschillende onderwijsconcepten aan zoals Montessori, Ervaringsgericht 
Onderwijs, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht Onderwijs en gedifferentieerd klassikaal 
onderwijs.  ATO wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). De taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het CvB zijn vastgelegd in een reglement. ATO-
Scholenkring heeft een stafbureau, bestaande uit beleidsmedewerkers, een secretariaat, 
personeelszaken, financiën, huisvesting en beheer. De Raad van Toezicht (RvT) houdt 
toezicht op het bestuur. In het statuut van het bestuur is de verhouding tussen de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur vastgelegd. In het reglement voor de RvT zijn de taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de RvT vastgelegd. De verantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse leiding van de scholen is ondergebracht bij de schooldirecties. De 
directeuren zijn verantwoordelijk voor hun school en de ATO-scholen in gezamenlijkheid. In 
het managementstatuut is de verhouding tussen het College van Bestuur en de schooldirecties 
vastgelegd. In 2020 willen we het traject voor een nieuw managementstatuut afronden.  

Kindcentrum Maaspoort 

Montessorischool Merlijn vormt samen met basisschool de Bron en kinderopvang het 

Kinderspeelkasteel het Kindcentrum Maaspoort. Dit Kindcentrum staat voor:  

Uw kind is in beeld 

Wij begeleiden het kind van jongs af aan tot jongvolwassene, en bieden het kind de nodige 

ondersteuning, ieder vanuit zijn eigen werkveld. Het kind is in beeld doordat onderwijs en 

opvang elkaar goed kennen en gezamenlijke activiteiten afstemmen en organiseren. 

We behouden ieder onze eigen identiteit 

Het is een pluspunt dat wij als samenwerkende organisaties onze eigen identiteit behouden. 

Op die manier smelt je niet samen tot één geheel, maar delen we in elkaars voordelen en 

benutten we de krachten en verschillen waar mogelijk. We houden onze eigen kernwaarden 

en onze eigen identiteit als basisscholen en kinderopvang.  
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1.2. Onze school 

We zijn een duurzame moderne montessorischool. We nemen als uitgangspunt dat een kind 

een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft.  

Merlijn huist in een overzichtelijk gebouw, mooi en rustig gelegen in de wijk Maaspoort. Alles 

is ingericht op verwondering. We willen dat het kind zich blijft verwonderen, dat het kind 

geprikkeld wordt en zich daardoor allerlei innerlijke vragen stelt. Ons gebouw bestaat uit één 

centrale ruimte waarop alle acht lokalen en twee werknissen uitkomen. In de centrale ruimte 

zijn diverse soorten werkplekken, een keuken en een speelzaal te vinden. Via een vide bereikt 

u twee kantoren en is er een negende werkruimte en keukentje waar groepen kunnen werken. 

In het montessorionderwijs krijgt natuurbeleving en aandacht voor de omgeving een bijzondere 

plek. Zo hebben we in het schooljaar 2013-2014 een kindbelevingstuin in gebruik genomen. 

Samen met onze moestuin is dit een uniek stukje groen waar de nieuwsgierigheid van de 

kinderen getriggerd wordt. Vóór de school kunnen de kinderen spelen, beleven en ontdekken 

op een uitgestrekte groenstrook van de gemeente. Naast de school liggen diverse grote 

speelvelden en zijn er speeltoestellen waar wij dankbaar gebruik van maken. En achter de 

school ligt een speelplaats die gedeeld wordt met De Bron. In de ochtend speelt daar de 

onderbouw. Sinds 2018 is ons schoolplein “vergroend”. Het is zo ingericht dat er meer 

biodiversiteit kan ontstaan en er vinden buitenlessen plaatst. Er staan fruitbomen en er is een 

kruidentuin. Werken in het groen heeft een vaste plek in ons aanbod.  

Ook voorziet het gebouw in een: 

• bibliotheek  

• mediatheek  

• creatieve en techniekruimte  

• speelzaal  

Feiten en cijfers 

Merlijn heeft op 1 oktober 2020 212 kinderen. In de afgelopen jaren heeft Merlijn een groei 

doorgemaakt van 158 kinderen in 2011 naar 212 kinderen nu in 2020. De prognoses voor het 

kinderaantal op Merlijn voor de komende vier jaar ligt tussen de 210 en 220 kinderen. Het 

aanname beleid is erop gericht dat de groepen op Merlijn rond de 28 kinderen uitkomt.  

In schooljaar 2020-2021 starten we met de volgende groepen: 

• twee onderbouwgroepen (OB1 en OB20) – gemiddeld 24 kinderen (groeit naar 35) 
• drie middenbouwgroepen (MB1, MB2 en MB3) – gemiddeld 27 kinderen 

• drie bovenbouwgroepen (BB1, BB2 en BB3) – gemiddeld 26 kinderen 
 

In de figuur op de volgende pagina kunt u zien hoe de trend op Merlijn is voor wat betreft de 

groepsgrootte gedurende de afgelopen 6 jaar. 
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Zorgdragen voor jezelf en voor je omgeving 

Een belangrijk uitgangspunt binnen het montessorionderwijs is zorg voor jezelf en zorg voor 
je omgeving. Onze ecologische voetstap blijft klein door afvalbeperking, afvalscheiding en 
bewust energiegebruik. Kinderen drinken uit een herbruikbaar flesje of beker. Ook laten we de 
kinderen meedenken over duurzaamheidsbeleid en steunen hierin grote en kleine initiatieven. 
De school wil in de toekomst het predicaat ‘duurzame school’ ontvangen om haar inzet op dit 
gebied te bezegelen.  
 
Naast duurzaamheid stimuleren we ook gezond gedrag. Bewegen en een gezonde leefstijl 
vinden wij daarom erg belangrijk. We stimuleren kinderen om veel en gevarieerd te bewegen, 
zowel tijdens als buiten schooltijd. Zo stimuleren we kinderen om mee te doen aan 
sporttoernooien in de wijk of stad en via Sjors Sportief kennis te maken met verschillende 
sporten. We doen dit onder andere in samenwerking met ’S-PORT. Daarnaast willen wij de 
kinderen bewust maken wat een gezonde leefstijl is. We stimuleren om water te drinken en 
gaan er vanuit dat tussendoortjes en traktaties gezond zijn. Gezonde voeding en gezond leven 
zullen bovendien als project aan bod komen, zodat onze visie ook in ons educatieve aanbod 
meegenomen wordt.  
 
We vinden het belangrijk dat wij de ontwikkelingen van uw kind ook op motorisch gebied goed 
volgen. Ieder jaar wordt het beheersingsniveau van de grondvormen van bewegen zoals 
lopen, rollen, duikelen, klimmen door onze vakleerkracht bewegingsonderwijs in kaart 
gebracht. De lichamelijke ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd door de GGD. Als uw kind 
6 jaar is, meet de assistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en het gehoor. Er 
wordt informatie gevraagd aan de ouders en aan de leerkrachten, over de gezondheid en 
ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige beoordeelt alle informatie en bekijkt of uw 
kind in aanmerking komt voor een gezondheidsonderzoek op maat. U krijgt hierover schriftelijk 
bericht. De jeugdarts en/of de assistente voeren het onderzoek bij de leerling uit. Wanneer uw 
kind ongeveer 11 jaar is meet de assistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en 
kleurenzien. Het jeugdgezondheidsteam bestaat uit een schoolarts, teamassistenten en de 
jeugdverpleegkundige. Voor tips en adviezen over de gezondheid van uw kind kunt u terecht 
bij de jeugdverpleegkundige. U kunt met haar spreken over specifieke onderwerpen zoals 
bedplassen, groeiproblemen, slecht luisteren, slaapproblemen, driftbuien enz. Mariana Jonas 
is werkzaam bij de GGD Hart van Brabant. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 
06 – 58 08 95 54 of via het mailadres m.jonas@ggdhvb.nl. 
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2. Waar staan we voor 
 

2.1. De ideeën van Maria Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) is de grondlegger van het huidige montessorionderwijs. De 

onderwijsmethode van Montessori is gebaseerd op de opvatting dat kinderen zich uit zichzelf 

ontwikkelen zolang ze zich in een goede voorbereide omgeving bevinden met materialen die 

‘uitnodigen tot handelen’. Volgens de montessorimethode moeten ouders en leerkrachten 

voorkomen dat het eigen initiatief van kinderen belemmerd wordt. Dit doen we door goed te 

observeren en het kind te helpen bij eigen interesses en ontwikkelingen. Door vrijheid te bieden 

krijgen kinderen de kans zichzelf te ontplooien en eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen. 

Meer informatie is te vinden op www.montessori.nl. 

 

‘Mij spreekt vooral de montessori-aanpak aan; de rust, oog voor de 

natuur, de wil om je aan het kind aan te passen.’  

 

  

http://www.montessori.nl/
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2.2. Wat is onze missie? 

Leer mij het zelf te doen! 

Wij zijn een open, moderne en sfeervolle school met eigentijds montessorionderwijs. Al onze 

leerkrachten werken vanuit de visie van Montessori. We leren kinderen zoveel mogelijk zelf 

verantwoordelijk te zijn voor hun werk en hun omgeving en stimuleren hierin het 

zelfbewustzijn. Hierin geven we kinderen bepaalde vrijheden waarbij onze leerkrachten een 

begeleidende en sturende taak hebben. Samen begeleiden wij kinderen om te groeien tot 

mondige en creatieve wereldburgers. 

 

‘Ik heb hier altijd veel plezier.’ 

 

‘Ik kan goed op mijn eigen tempo werken.’ 

 

2.3. Vanuit welke visie werken wij? 

De school als voorbereide omgeving 

De ideeën van Maria Montessori worden samengevat in de uitspraak: 'Help mij het zelf te 

doen'. Uitgangspunt is dat ieder kind een innerlijke vlam heeft om zich te ontwikkelen en leert 

van de omgeving waarin het opgroeit. Als schoolomgeving houden wij deze vlam brandend. 

Door goed te observeren, zien wij wat de behoeften van een kind op een gegeven moment 

zijn. Wij spelen daarop in, door stappen en materialen aan te bieden. Zo creëren we een 

omgeving die het kind prikkelt tot activiteit en creativiteit. We noemen dit: de school als 

voorbereide omgeving. 

Onze kracht. We zijn: 

• Een school waar kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn en zelfstandig kunnen werken. 

Kinderen weten wat ze kunnen leren en in welke stappen dit kan. Kinderen kunnen 

dit ook met hun ouders delen tijdens kind/oudergesprekken.  

• Een school waar het duidelijk is wat we van ouders en kinderen verwachten. Ouders 

weten waar de school voor staat en hoe wij onze visie willen waarmaken.  

• Een school waarin het team een voorbereide omgeving neerzet. Een school waarin 

we als team zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Een school waarin wij als 

team flexibel en creatief zijn en vanuit duidelijke leerlijnen richting weten te geven aan 

ons onderwijsaanbod.  

• Een school waarbij de fysieke omgeving de kernwaardes en missie van Montessori 

uitstraalt. De school als voorbereide omgeving.   
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2.4. Onze kernwaarden 

Wij hanteren de volgende kernwaarden: 

Vertrouwen 
Help mij het zelf doen! Vertrouwen in de nieuwsgierigheid van elk kind om zich te ontwikkelen. 
Goed kijken naar het kind en ontdekken hoe het beste kunt begeleiden, dat vinden wij 
belangrijk. Het kind leert ons wat het nodig heeft om zelf controle over het leven te krijgen. Op 
school leren we kinderen bijvoorbeeld om het eerst zelf te proberen, dan hulp aan een ander 
kind te vragen en als laatste aan de leerkracht.  
 
Eigenheid 
Ieder kind is uniek. We bieden kinderen de gelegenheid om in eigen tempo, op eigen niveau 
en naar eigen interesse te werken. Een rijke leeromgeving stimuleert hun persoonlijke 
aandacht, verwondering en verbeeldingskracht, en maakt hen nieuwsgierig naar ons 
onderwijsaanbod. 
 
Plezier 
We zorgen voor een plezierige plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar we kinderen 
positief benaderen en waar we kinderen eigenaar maken van hun eigen leren. We kijken en 
luisteren echt naar kinderen, kinderen kunnen zich verwonderen en we doen een beroep op 
de nieuwsgierigheid en zelfstandigheid van de kinderen. We zien het als onze taak dat deze 
eigen motivatie blijft bestaan en elk kind kan groeien. En hoe plezierig is het niet, wanneer je 
steeds opnieuw te horen krijgt: ‘Je kán het zelf! Ik geloof in jou!’ 
 
Verantwoordelijkheid 
Ons onderwijs doet een beroep op zelfstandigheid, eigen motivatie en zelfkritiek van de 
kinderen. We leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor zowel hun eigen leerproces 
als hun omgeving. Hier horen dan ook bepaalde vrijheden bij. Natuurlijk is dit een proces dat 
en moet het kind hierin groeien. Aan ons de opdracht het kind daar goed in te begeleiden. 

 
Inspireren en nieuwsgierig zijn 
Wij zetten al onze kennis, inzicht en gezonde verstand in om kinderen te inspireren tot een 
nieuwsgierige en betrokken houding. Het is de wezenlijke opdracht van de school om dit te 
realiseren als het fundament voor de groei naar volwassenheid.  

 
 

Montessorischool Merlijn: 

Help mij het zelf te doen 

Leer mij het zelf te doen 

Laat mij het zelf doen 
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De missie en visie van Merlijn zijn richtinggevend voor de manier waarop leerkrachten omgaan 

met kinderen en ouders. 

Onze medewerkers: 

• werken allemaal vanuit de montessorivisie: kinderen worden uitgedaagd om zelf te 
ontdekken wat bij ze past, om zelf te leren leren en zich verantwoordelijk te voelen voor 
hun eigen ontwikkeling; 

• creëren een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en waar plezier, eigenheid en 
vertrouwen voorop staan; 

• willen het kind echt leren kennen, observeren en zijn geïnteresseerd in het kind; 
• zijn betrokken en gemotiveerd, stimuleren de kinderen en geven ze kansen, begrip en 

steun waar nodig; 

• bieden kinderen een uitdagende speel- en leeromgeving; 

• beschouwen ouders als partners. 
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3. Ons pedagogisch-didactisch concept 
 

3.1. Uitgangspunten in ons onderwijs 

Wij vertalen de montessorivisie in de volgende uitgangspunten: 

Eigen initiatief staat centraal  

Volgens ons hebben kinderen een natuurlijke behoefte om zich verder te ontplooien en worden 

ze gelukkig als ze hun eigen unieke zelf mogen zijn. Ons onderwijs speelt hierop in. De eigen 

wil van het kind om te willen leren, moet blijven bestaan. De leerkracht is alert en observeert 

waar de interesses van het kind liggen. Het eigen initiatief van het kind staat hierin centraal. 

Hierdoor blijft het kind zelf gemotiveerd om te leren. 

Rust is belangrijk 

Loop op een willekeurige dag één van onze groepen in en u ziet wat er met dit uitgangspunt 

bedoeld wordt. Ondanks de bedrijvigheid heerst er in het hele gebouw een rust waar de 

kinderen goed kunnen werken. De afspraken hierover zijn voor iedereen duidelijk en we 

spreken elkaar hierop aan.  

Alles draait om het kind 

Wij vinden dat ieder mens uniek is en dat er vanuit verschillen tussen mensen een krachtige 

en dynamische wereld groeit. Dit is terug te zien in de manier waarop wij naar kinderen kijken. 

De ontwikkeling van het kind staat centraal en niet het gemiddelde van de groep. We kijken 

niet alleen goed naar kinderen, maar gaan daarom ook altijd het gesprek met ze aan. Samen 

bepalen we de onderwijsbehoefte en passen we vervolgens het onderwijs aan.  

Leren het zelf te doen 

Wij besteden veel aandacht aan zelfstandigheid. Het gaat niet per se om het meteen zelf te 

kunnen, maar wel om een taak te willen kunnen en hier verantwoordelijkheid voor te voelen. 

Wij kauwen dus niet direct alles voor of nemen iets uit handen. We laten het kind leren door 

het zelf te laten ervaren. Net als het nemen van verantwoordelijkheid is dit een proces waarin 

wij sturen en begeleiden. We laten kinderen kijken naar hun eigen ontwikkeling en we leren 

hen hun eigen doelen te stellen en hier over na te denken.  

Van het geheel naar de delen 

Binnen onze onderwijsvisie hoort ook ‘van het geheel naar de delen’. Dit betekent dat we eerst 

het grote plaatje vertellen aan het kind, om vervolgens de delen aan te bieden. Hierdoor 

kunnen kinderen zichzelf beter plaatsen in hun eigen omgeving of leerlijn. Met topografie 

bijvoorbeeld beginnen de jongere kinderen met het heelal en de planeten, waarna de aarde 

en de werelddelen gevolgd worden door de landen. Daarna worden pas de provincie en meer 

specifiek Noord-Brabant aangeboden. Door het grote geheel krijgt de provincie Noord-Brabant 

betekenis.  
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Van concreet naar abstract 

Met concreet en symbolisch speciaal ontworpen materiaal krijgt het kind inzicht in moeilijke en 

abstracte begrippen. Het materiaal nodigt uit om zoveel mogelijk zintuigen te gebruiken om de 

stof te verwerken en concreet te ervaren. Aan het einde van de middenbouw en het begin van 

de bovenbouw maakt concreet plaats voor een abstracte verwerking van de leerstof.  

 

Voorbereide omgeving 

Volgens de montessorivisie ontwikkelen kinderen zich in voortdurende wisselwerking met de 

omgeving. Hiervoor moet de omgeving afgestemd zijn op de specifieke behoefte van kinderen. 

Onze ruimtes waarin het kind leert en speelt zijn aantrekkelijk en geven ruimte aan 

nieuwsgierigheid en vrijheid van het kind, zowel binnen als buiten. De omgeving moedigt het 

kind aan om een eigen weg te gaan en vragen te gaan stellen. Belangrijk hierin is dat de 

omgeving geordend is en alles zijn vaste plaats heeft. 

Gevoelige periode 

Met een gevoelige periode bedoelen we een fase waarin een kind zeer gevoelig is om zich 

iets nieuws aan te leren. Gevoelige perioden komen in een bepaalde periode van het leven 

voor en het is van belang deze te benutten. Op een later tijdstip kan het kind de functie nog 

wel ontwikkelen maar niet meer zo gemakkelijk. In ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk 

op deze gevoelige perioden aan. Er zijn verschillende gevoelige perioden, zoals die van orde, 

van de ontwikkeling van de motoriek van hand en voet, van de ontwikkeling van de zintuigen, 

van het waarnemen van heel kleine dingen, voor taal of de wereld om het kind heen.  
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Samenwerken 

Elkaar helpen is een belangrijk onderdeel in de montessoristijl. Als je een ander iets uit kunt 

leggen, dan begrijp je het. Daarbij is het goed voor je eigenwaarde, iemand helpen geeft 

gewoon een goed gevoel. In ons onderwijs staat daarom samen werken, samen leren en 

interactie centraal. Zowel de interactie met de leerkracht als tussen kinderen onderling vinden 

we heel belangrijk. We stimuleren daarom het samenwerken aan een werkje, en het elkaar 

helpen wanneer een werkje individueel wordt gedaan. Binnen groepen ontstaan natuurlijk ook 

vriendschappen. Er zijn kinderen die met elkaar spelen en die met elkaar samenwerken. Ze 

kiezen voor elkaar. De leerkracht geeft de kinderen hier ook ruimte in en stuurt soms ook die 

samenwerking. Hij laat bijvoorbeeld heel bewust kinderen samen een presentatie verzorgen 

of samen een taakje doen.  

 

‘De sfeer is heel goed. Elk kind 

wordt gezien. Er heerst een sterk 

saamhorigheidsgevoel en er is 

ruimte voor de eigenheid voor 

ieder kind.’  

 

‘Er heerst hier een huiselijke sfeer 

en ik zie echt respect van vrijwel 

alle kinderen naar hun 

medemens. Of dit nou een 

klasgenootje is, of de leerkracht of 

een ouder.’  

 

‘Ik vind de extra uitdaging die 

wordt geboden aan kinderen die 

het nodig hebben, heel goed. Het 

onderwijs hier inspireert en 

bevordert ook de zelfstandigheid’. 
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3.2. Rol van de leerkracht – ‘Leer mij het zelf te doen’ 

Het is de taak van de leerkracht om de kinderen te helpen zelf te werken, om de kinderen te 

stimuleren zelf activiteiten te ontplooien. Dit betekent ook dat het kind, als dat kan, zelf 

verantwoordelijk is voor (structuur aanbrengen in) zijn werk en zijn omgeving. De leerkracht 

heeft een begeleidende en sturende taak en ziet erop toe dat de gestelde leer- en 

ontwikkelingsdoelen behaald worden. Observeren is een belangrijke taak van onze 

leerkrachten. We vinden het heel belangrijk dat leerkrachten hier ook echt de tijd voor nemen. 

Door eerst goed te kijken, win je tijd. Zo zie je als leerkracht veel beter wat kinderen nu echt 

nodig hebben. De leerkracht is altijd alert op wat er binnen de groep speelt en waar het kind 

behoefte aan heeft en zoekt naar mogelijkheden om dit om te zetten naar leermomenten. 

Naast individueel werken geeft de leerkracht ook groepslesjes. Al deze momenten zorgen voor 

actieve, lerende, kinderen. Het doel en de kern van de les is een stukje kennis aanbieden 

zodat het de verwondering aanwakkert en vragen oproept. Lessen zien we als een 

inspiratiebron. Daarna gaat het kind zelf aan de slag met zijn onderzoek naar meer kennis en 

ervaring.  
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4. Ons onderwijs 
 

4.1. Onze schooltijden 

Op Merlijn werken we met een rooster volgens het Hoorns model. Dit wil zeggen dat onze 

kleuters net zo lang naar school gaan als onze kinderen uit de bovenbouw. Hierdoor hebben 

we overzichtelijke schooltijden: maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur, 

woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

Volgend schooljaar ziet ons vakantierooster er als volgt uit: 

 

 

Overblijven 

Op Merlijn blijven alle kinderen tussen de middag over van 12.00 uur tot 12.45 uur. 

Enthousiaste geschoolde vrijwilligers helpen ons hierbij. Wij vinden dat het een onderdeel 

van ons onderwijs is: kinderen leren met elkaar, maar spelen en eten ook samen.  

4.2. Voor- en naschoolse opvang  

Opvang voor en na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Het Kinderspeelkasteel, 

buiten het schoolgebouw. Voor meer informatie: https://www.smallsteps.nl. 

 

https://www.smallsteps.nl/
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4.3. Groepsindeling  

In onze school werken we met heterogene groepen, dat wil zeggen dat we drie jaargroepen in 

een klas hebben. Wij vinden het namelijk belangrijk dat elk kind een jaar ‘de jongste’ van de 

groep is, dan de ‘middelste’ en daarna een keer ‘de oudste’ is. Elke rol vraagt andere 

vaardigheden en verantwoordelijkheden. Ieder jaar biedt nieuwe kansen. Ook krijgen kinderen 

meer zicht op het grote geheel van de ontwikkeling over een paar jaar. Deze spreiding van 

ontwikkelingsniveau werkt inspirerend voor kinderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale 

gevoelens. Elk nieuw jaar stroomt een deel van de groep door naar een nieuwe bouw.  

We kennen de onderbouw (groepen 1-2), de middenbouw (groepen 3-4-5) en de bovenbouw 

(groepen 6-7-8). Het feit dat we met heterogene groepen werken, betekent ook dat kinderen 

drie opeenvolgende jaren dezelfde leerkracht hebben. Hierdoor ontstaat er een krachtige 

doorgaande lijn en heeft de leerkracht goed zicht op wat het kind kan. 

Onderbouw (4-6 jaar): De werker 

Deze kinderen zitten in een fase waarin ze bewust indrukken willen opdoen. Het is de 
'gevoelige periode' voor de eigen ontwikkeling en het opdoen van zintuiglijke ervaringen, een 
periode om dingen waar te nemen in je omgeving, voor het leren van woorden en voor omgang 
met situaties uit het dagelijks leven. Het kind wil dan vooral zelf handelen (het zelf doen). Dit 
betekent dat wij aandacht besteden aan zintuiglijke ontwikkeling, mondelinge taal, 
woordenschat, beginnende geletterdheid en gecijferdheid, rekenen, de sociaal-emotionele en 
motorische ontwikkeling. Oefeningen uit het dagelijks leven worden door de hele dag heen 
aangeboden. Ook besteden wij aandacht aan het spelen. Spelen is de basis voor alle verdere 
ontwikkeling. Een kind dat niet kan of wil spelen, vraagt om extra zorg. Wij helpen het kind te 
leren spelen en samen te spelen. Bij de inrichting van het lokaal komen we tegemoet aan de 
behoeften van het jonge kind. Hierbij noemen we nadrukkelijk de behoefte aan 
bewegingsvrijheid, orde en regelmaat, serieus genomen worden, zelfstandigheid, keuze, 
correct taalgebruik en kameraadschap. In het lokaal zorgen we voor een uitdagende, goed 
voorbereide omgeving die kinderen blijft prikkelen om nieuwe dingen te ontdekken en leren.  

Middenbouw (6-9 jaar): De verkenner 

In deze periode willen kinderen samen activiteiten ondernemen. Hun belangstelling voor 
normen, waarden en regels is groot. Het is de gevoelige periode voor het verzamelen van 
kennis. Dit betekent dat we het zelfstandig werken, zoals dat in de onderbouw aangeboden is, 
uitbreiden. We begeleiden kinderen in het maken van keuzes en het plannen van hun werk. 
De rol van de leerkracht is hier nog groot. Deze begeleiding is erop gericht de zelfstandigheid 
van de kinderen te vergroten en hen te leren om uiteindelijk zelf gemotiveerde keuzes te 
maken. Zelfreflectie en initiatief worden vergroot. Het accent ligt op het automatiseren van de 
basisvaardigheden, waardoor we kinderen in staat stellen hun eigen weg te vinden in de kennis 
over de wereld. Daarnaast is er veel aandacht voor kosmisch onderwijs, techniek en culturele 
en kunstzinnige vorming. 

Bovenbouw (9-12 jaar): De wetenschapper 

Montessori noemt dit de gevoelige periode van de wetenschapper. Het kind gaat verbanden 
zien tussen wat er in de middenbouw al geleerd is en feiten waarmee het in aanraking komt.  
Zo breidt het wereldbeeld zich verder uit. Het denkt na over de plaats van de mens in die 
wereld en wil inzicht krijgen in de cultuur waarin het leeft. Ze zijn in de gevoelige periode voor 
het opnemen van kennis en het verkrijgen van inzicht in de cultuur waarin ze leven. Van 
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kinderen in de bovenbouw verwachten we dat ze grotendeels zelfstandig hun eigen werk 
plannen en hierbij kritisch zijn op hun eigen werk. Zelfreflectie en initiatief, waar in eerdere 
bouwen al veel aandacht voor is geweest, vormen de basis voor het werk. Daar waar nodig 
coacht, begeleidt of stuurt de leerkracht. Hierbij richten we ons weer op de behoeften van het 
individuele kind. Naast de basisvakken zijn vaardigheden die kinderen nodig hebben in het 
voortgezet onderwijs verweven in ons onderwijs. Hierbij noemen we informatieverwerking, 
ICT-vaardigheden, presentatietechnieken, werkstukken maken en samenwerken.  

4.4. Een dag op Merlijn 

Op Merlijn werken we met drie lange dagen (ma, di, do) tot 

15.00 uur, en twee korte dagen tot 12.30 (wo en vr). De 

deuren openen om 8:20 uur en na een inloop van tien 

minuten zit om 8:30 uur iedereen in de klas. Alle 

leerkrachten heten de kinderen individueel welkom bij de 

deur van het lokaal. Daarbij geven alle kinderen een hand. 

Alle kinderen kunnen op deze manier rustig hun eigen jas 

ophangen, het tussendoortje en hun lunchpakket op de 

goede plaats leggen, even contact maken met de leerkracht 

en hun plant verzorgen. Om de rust zo goed mogelijk te 

waarborgen en de  zelfstandigheid te bevorderen, nemen 

ouders bij de voordeur van de school al afscheid van hun 

kind. 

We starten de dag met een werkperiode. Tijdens de werktijd 
werken kinderen zelfstandig aan hun doelen voor 
bijvoorbeeld rekenen en taal (waaronder lezen en spelling). 
Kinderen hebben een doelenoverzicht en plannen hun 
werkzaamheden in voor die dag en/of week. De leerkracht loopt rond om individuele vragen 
van kinderen te beantwoorden, waar nodig aan te sturen en alle kinderen in beeld te krijgen. 
Ook geeft de leerkracht individuele lesjes. Daarnaast geeft de leerkracht groepslesjes aan een 
groep kinderen die over eenzelfde onderwerp een vraag hebben of omdat er nieuwe 
strategieën aangeboden worden. De werktijd loopt van 8.30 uur tot 12.00 uur en wordt soms 
onderbroken door bijvoorbeeld groepsdoorbroken begrijpend leeslesjes, waarbij de kinderen 
in niveaugroepen worden ingedeeld, of door gymlessen in de Schans. Natuurlijk is er 
tussendoor ook tijd voor een korte pauze en het eten van een tussendoortje. In de middagen 
vinden naast het tutorlezen (di, do) ook de kosmische lessen plaats waaronder ook beeldende 
vorming en muziek vallen. Eigenlijk omvat kosmisch alle doelen behalve taal- en rekendoelen. 
In paragraaf 4.5 leggen we uit wat kosmisch onderwijs inhoudt.  

4.5. Methodes en vakken 

De overheid heeft in kerndoelen voorgeschreven wat er voor de vakgebieden minimaal aan 

leerstof aangeboden moet worden. Kerndoelen geven aan wat kinderen aan het eind van hun 

schooltijd moeten kennen en kunnen. De kerndoelen gaan over een bepaald leergebied 

(Nederlands, Engels, rekenen, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en 

bewegingsonderwijs). Daarnaast heeft de overheid voor taal en rekenen omschreven welk 

niveau kinderen behaald moeten hebben als zij de basisschool verlaten. Dit worden de 

referentieniveaus genoemd. 
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Op Merlijn hebben we de route naar deze referentieniveaus en kerndoelen uitgeschreven in 

leerlijnen. Een leerlijn geeft voor een leergebied aan hoe een kind van een beginniveau tot het 

kerndoel of referentieniveau komt. Deze leerlijnen nemen in ons onderwijs een belangrijke plek 

in. We stellen namelijk op basis van de leerlijn de volgende doelen met de kinderen vast. De 

leerlijn geeft richting en houvast. Als de kinderen de doelen behaald hebben, registreren wij 

dit in een digitaal leerlijnenoverzicht. Zo kunnen we de ontwikkelingen van het kind goed 

volgen. Alle leerlijnen staan beschreven. Dit geldt niet alleen voor taal, rekenen en begrijpend 

lezen, maar ook voor competenties en vaardigheden die van belang zijn om goed te kunnen 

functioneren in de maatschappij van vandaag.  

Ik-doelen 
 

Passend bij onze visie geven wij de kinderen inzicht in deze leerlijnen en leerdoelen om hen 

zo te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Dit doen we door de leerlijnen in ik-doelen voor het 

kind uit te werken. Deze structureren de leerstof en geven kinderen een duidelijk beeld wat ze 

aan het leren zijn en waar ze naar toe werken. Aan deze ik-doelen zitten leerinhoud en toetsing 

gekoppeld. Zo weet iedereen met welke materialen ik-doelen behaald en bewezen kunnen 

worden. 

Montessorimateriaal 
 

In ons onderwijs heeft het materiaal waarmee wij werken een erg belangrijke plaats. Wij 

werken hiervoor met speciaal ontworpen montessori-leermiddelen die een aantal specifieke 

kenmerken hebben. Denk hierbij aan; het kind kan er zelfstandig mee aan de slag, het 

materiaal is aantrekkelijk, het materiaal vraagt steeds meer van het kind, van gemakkelijk naar 

moeilijk. Naast specifiek montessorimateriaal, maken we in ons onderwijs ook gebruik van 

meer standaard methodes. 

‘Leren blijft hier interessant.’ 
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Taal  

Voor taal hebben wij de taalkast van Taal: doen! Die is 

speciaal ontwikkeld voor het montessorionderwijs. Het 

materiaal bestaat uit houten doosjes en kaarten die in de 

lades van de kast zitten. De kinderen kiezen hun eigen 

werkjes uit. Met Taal: doen! nodigen wij de kinderen uit om 

actief en gevarieerd met taal aan de slag te gaan. Taal: 

doen! richt zich op beleven, begrijpen en beheersen. De 

taallijn stimuleert zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 

samen leren en analytisch denken. Taken zijn helder 

omschreven en van diverse niveaus, zodat een kind direct 

aan de slag kan. Daarnaast zijn er Raad&Daad-kaarten, die 

als naslagwerk, hulpmiddel of stappenplan dienen voor 

kinderen. Bijvoorbeeld het maken van een mindmap, het 

schrijven van een toneelstuk, het doen van een onderzoek 

of de uitleg over een goede spreektechniek. Na het werk 

reflecteren de kinderen met de leerkracht en wordt er door 

feedback bekeken waar een nieuwe uitdaging of 

toepassing ligt.  

Er kan op twee manieren gewerkt worden met Taal: doen! Het kind kiest zelf zijn werk. Het 

verdiept zich in de activiteit op een kaart en gaat ermee aan de slag. Kinderen kunnen daarbij 

een Raad&Daad-kaart pakken of ze vragen een lesje van de leerkracht. Interactie is een 

belangrijke pijler binnen Taal: doen!. Dat betekent dat samenwerken wordt gestimuleerd. 

Zowel het samenwerken aan een werkje, als elkaar helpen wanneer een werkje individueel 

wordt gedaan. Het kan ook zijn dat de leerkracht een werkje centraal stelt. Deze les kan dan 

gegeven worden aan de gehele groep, een deel van de groep of aan het individuele kind.  

Lezen 

Voor technisch lezen gebruiken we onder andere de methode “de Leeslijn” en ZLKLS (Zo 

Leren Kinderen Lezen en Spellen). In de onderbouw krijgen kinderen die daaraan toe zijn het 

leren lezen ook aangeboden. In de klas zijn voldoende materialen die kinderen uitnodigen om 

de beginnende geletterdheid te stimuleren. Sommige kinderen die in de middenbouw komen 

kunnen al lezen. Deze kinderen gaan dan verder op hun eigen niveau. In schooljaar 2020-

2021 onderzoeken we waar en hoe we onafhankelijk van een vaste methode het lezen aan 

kunnen bieden. Door dagelijks te ‘stillezen’ oefenen kinderen hun leesvaardigheden en 

stimuleren wij de leesmotivatie. De zwakke lezers ondersteunen we met extra leesinstructie, 

Bouwtutor lezen en RALFI-lezen. Bouwtutor lezen is een preventief leesprogramma dat zowel 

op school als thuis geoefend kan worden. Het programma is webbased en het is geweldig om 

te zien, hoe kinderen echt vooruit gaan. Tweemaal in de week staat het tutorlezen voor alle 

kinderen op het programma. Oudere kinderen uit de bovenbouw lezen dan met jongere 

kinderen en geven hen feedback. De tutoren worden hiervoor opgeleid.  

Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode “Nieuwsbegrip XL”. De teksten hiervan sluiten 

aan bij de actualiteit. De kinderen van groep 3 starten eerst met begrijpend luisteren.  
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Schrijven  

Kinderen op Merlijn leren schrijven met behulp van het 

lopend schrift, dit zijn de geschreven letters met een ophaal 

en een neerhaal. De letters worden meteen bij 

letteraanbiedingen in de onderbouw aangeboden. Daarbij 

zetten we ook “Schrijfdans” in. In het begin van de 

middenbouw worden de schrijfletters nog los geschreven, 

maar in de loop van het eerste jaar leert elk kind aan elkaar 

te schrijven. Om het schrijfonderwijs te ondersteunen 

hebben wij voor de methode “Handschrift” gekozen.  

Rekenen 

Het rekenonderwijs is erop gericht dat de kinderen een 

positieve wiskundige houding ten opzichte van het rekenen 

ontwikkelen. Op Merlijn werken we met de rekenkast van Ik 

wil rekenen! Net als de taalkast is deze methode speciaal 

voor het montessorionderwijs ontwikkeld. De originele 

rekenmaterialen zijn daarin opgenomen. We vullen de rekenkast aan met het programma Met 

Sprongen Vooruit, waardoor er op een speelse en creatieve manier vol beweging geleerd 

wordt. Ook gebruiken we Pluspunt en Het Grote Rekenboek als bron voor ons rekenonderwijs.   

Engels 

Op Merlijn geven we ook Engels. De kinderen leren basisgrammatica, idioom, het luisteren 

naar en het begrijpen van de Engelse taal. Met eenvoudige luisterteksten, legwerkjes, 

leesoefeningen en schriftelijke verwerking wordt hiervoor de basis gelegd. In schooljaar 2020-

2021 onderzoeken we hoe we ons Engels nog uit kunnen breiden.  

Kosmisch onderwijs 

Kosmisch onderwijs is een wezenlijk onderdeel van het montessorionderwijs. De vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, maar ook maatschappelijke betrokkenheid 

worden niet als aparte vakken, maar juist in samenhang aangeboden. Kosmisch onderwijs 

gaat ervan uit dat alles in de wereld met elkaar samenhangt en dus ook onderling afhankelijk 

is. In de praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd vanuit verschillende 

invalshoeken wordt benaderd. Zo kan een thema vanuit creatieve, maar ook aardrijkskundige 

of maatschappelijke hoek benaderd worden. Met de Vikingen wordt er bijvoorbeeld een 

voorsteven van een schip nagebootst, een vaarroute uitgewerkt of onderzocht hoe de 

werkverdeling tussen vrouwen en mannen was. Daarbij vinden we het belangrijk dat we de 

nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen en dat ze de stof actief verwerken door bijvoorbeeld 

het verwerven van informatievaardigheden (denk aan het werken met kaarten en grafieken, 

het maken van posters en presentaties en het werken met de computer). Elk kosmisch thema 

bestaat uit werk dat door iedereen gemaakt wordt, keuzewerk en eigen onderzoek. Er komen 

diverse workshops aan bod. Denk hierbij aan koken, techniek, textielverwerking en 

houtbewerken. Voor het kosmisch onderwijs gebruiken wij de methode Da Vinci en de kinderen 

werken hier twee middagen per week aan, de zogenaamde Kosmische Middagen. Tweemaal 

per jaar bezoeken we een hele dag Landgoed Bleijendijk en wordt onze natuureducatie nog 

verder verrijkt.  
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Verkeer 

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Verkeersveiligheid is daarom in ons 

onderwijs een belangrijk aandachtspunt. Kinderen krijgen zicht op het functioneren van het 

verkeer als complex geheel. Ons programma voldoet aan het Brabants Verkeersveiligheids 

Label. Dit keurmerk voor verkeersveilige school ontvang je als school als je jaarlijks voldoende 

activiteiten doet rondom verkeersveiligheid. Wij werken hiervoor met de methode Online Klas 

en Wijzer op de Weg (onderbouw). We bieden het Streetwise programma van de ANWB aan 

en door het jaar heen vinden er acties plaats als Op voeten en Fietsen en de OK-

verlichtingsactie. In groep 7 doen de kinderen bij ons mee aan het theoretisch verkeersexamen 

van VVN. Zelf organiseren we een praktisch onderdeel van het examen. We worden hierbij 

ondersteund door een groep actieve ouders die samen de verkeerscommissie vormen. 

Kinderen in de bovenbouw gaan regelmatig op de fiets op excursie en ook de kampactiviteiten 

worden per fiets bereikt. Wij gaan er vanuit dat een kind in de bovenbouw veilig kan fietsen en 

een goed werkende fiets tot zijn beschikking heeft.  

Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 

Met culturele en kunstzinnige vorming maken kinderen kennis met kunst en cultuur. De 

cultuurcoördinator organiseert het programma voor kunstzinnige vorming. Voor het aanbod 

maken we hierbij gebruik van het culturele aanbod Huis73. Samen met hen bekijken we welk 

aanbod het best past op Merlijn en werken we samen met vakleerkrachten en specialisten. 

Ook gaat elke groep elk jaar naar een voorstelling. Op termijn willen we zoveel mogelijk CKV-

aanbod in het kosmisch onderwijs integreren.  

Muziek 

Op Merlijn wordt er in alle groepen structureel muziekles gegeven. De methode die we hiervoor 

gebruiken is 123zing. Hierdoor krijgen alle kinderen een breed aanbod muziekonderwijs, 

inclusief zingen, musiceren, beleven en componeren. Maar kinderen krijgen ook de kans 

talenten te ontwikkelen door deel te nemen aan het schoolkoor of -orkest.  

Sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschap 

Van scholen mag verwacht worden dat ze inspelen op wat er in de maatschappij gebeurt. Een 

school moet ook aandacht hebben voor hoe je met elkaar omgaat, hoe je rekening met elkaar 

moet houden, maar ook hoe jij je eigen weg vindt in de samenleving. De omgang met elkaar 

en de rol die wij als mens hebben in de kosmos is verweven in het montessorionderwijs. Om 

het belang hiervan te onderstrepen maken wij gebruik van de methode de Vreedzame School. 

Dit programma heeft tot doel het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en 

school. Het is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame 

School is een gemeenschap, waarin iedereen (kinderen, personeel, ouders, ondersteunend 

personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar 

omgaat. Het is een school waar kinderen een stem hebben, waar kinderen invloed kunnen 

uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen 

leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de les “Opstekers en 

afbrekers”. De kinderen worden zich bewust van het effect van afbrekers en opstekers. De 

kinderen bedenken en gebruiken woorden waarmee je een positieve bevestiging kunt geven. 

Het blijft natuurlijk niet alleen bij lessen, maar in alle dagelijkse activiteiten komen deze zaken 

terug. Het gevoel van samen verantwoordelijk zijn moet groeien en steeds weer aandacht 
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krijgen. In de eerste weken van het schooljaar besteden we dagelijks aandacht aan de 

groepsvorming, zodat deze Gouden Weken een veilige en fijne basis vormen om samen te 

leren. 

‘Er wordt altijd naar mij geluisterd en ik voel me nooit buitengesloten.’ 

 

Techniek  

Op Merlijn krijgen kinderen ook les in techniek. Naast het aanbod binnen kosmisch onderwijs 

verzorgen we ook specifieke technieklessen waarin kinderen oplossingen bedenken voor 

technische problemen. Verder onderzoeken zij spullen uit hun eigen leefwereld. Ze kijken naar 

vorm en materiaal en onderzoeken de werking. Hiernaast doen kinderen ervaring op met 

verschillende materialen en gereedschappen. 

Presenteren 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf en hun werk kunnen presenteren. Daarvoor 

hebben we verschillende presentatievormen: spreekbeurt, krantenartikel, discussie, optredens 

en een boekbespreking. Het presenteren zit verweven in verwerkingsopdrachten binnen al 

onze leergebieden. 

Bewegingsonderwijs 

De lessen bewegingsonderwijs voor de onderbouw worden verzorgd door de 

groepsleerkrachten. De lessen vinden plaats in onze eigen speelzaal, centraal binnen de 

school. De midden- en bovenbouw krijgen tweemaal in de week les van een vakleerkracht. 

Lessen vinden plaats in de gymzaal van de Schans op loopafstand van de school. Voor de 

lessen bewegingsonderwijs maken we gebruik van de methode “Bewegen samen regelen”.  

ICT 

In de huidige samenleving spelen computers een belangrijke rol. Waar een aantal jaren 

geleden de nadruk nog lag op het leren gebruiken van de computer, is de focus nu komen te 

liggen op het omgaan met de computer, tablet, internet en haar mogelijkheden. ICT speelt een 

belangrijke rol bij het vergaren, verwerken, presenteren en delen van gegevens. Aan het einde 

van de middenbouw volgen de kinderen digitale lessen om hun ICT-vaardigheden te 

vergroten. Daarnaast werkt de bovenbouw met een cyclus waarbij de onderwerpen 

mediawijsheid en programmeren aan bod komen. Op school hebben we per groep een groot 

aantal Chromebooks. In de onderbouw werken we met iPads.  

Bibliotheek op school en leesbevordering 

In de centrale hal zijn de kasten van de Bibliotheek op school te vinden. Dit is een initiatief van 

Babel (voorheen de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch). Kinderen hebben hier volop keuze uit een 

actuele en mooie boekencollectie. Kinderen kunnen hier ook zelf boeken bestellen. Ook zijn 

er Engelse leesboeken te vinden. Regelmatig maken de groepen gebruik van themacollecties 

van de bibliotheek. De leerkrachten vragen die aan bij bibliotheek en dan komt er een collectie 

boeken in de groep te staan. De leerkracht en groep kunnen dan naar hartenlust in de 



 

                                                Schoolgids Montessorischool Merlijn – augustus 2020 
25 
 

themaboeken zoeken en bladeren. Daarnaast heeft elke groep de beschikking over een 

passende themacollectie die aan Da Vinci gekoppeld is. Onze school doet verder mee aan het 

Rode Draad-project. Dit project is opgezet om het lezen op de basisschool te stimuleren. Op 

een speelse manier kunnen kinderen in contact komen met boeken. 

4.6. Visie op toetsen 

Op Merlijn nemen we twee keer per jaar in alle groepen de toetsen af van het Cito-
leerlingvolgsysteem. Dit is een stadsbrede afspraak en voor alle scholen in ‘s-Hertogenbosch 
bindend. Als eindtoets hebben wij gekozen voor de IEP-toets. Deze toets bestaat uit de 
onderdelen rekenen, taal en wereldoriëntatie. De toets meet vooral de resultaten op cognitief 
gebied. In het algemeen stellen wij ons bij het afnemen van toetsen voortdurend de vraag: is 
dit kind verder gekomen in zijn/haar eigen ontwikkeling en sluit het leerstofaanbod dat ik bied 
hier voldoende bij aan? We zijn altijd op zoek naar het stimuleren van de zone van de naaste 
ontwikkeling. Hiermee bedoelen we het niveau dat net buiten het niveau ligt wat het kind al op 
eigen kracht kan. Het analyseren van de vaardigheidsscore op de Cito kan hier (mede) 
antwoord/ bevestiging voor geven. Naast het volgen van de individuele ontwikkeling, gebruiken 
we de toetsen ook als zelfevaluatie-instrument. Groepsresultaten en schoolresultaten zijn data 
die we jaarlijks analyseren en gebruiken om ons onderwijs steeds weer te verbeteren. In 
schooljaar 2020-2021 starten we daarnaast met formatief evalueren en triband verantwoorden.  

‘Ze leren de kinderen in de bovenbouw echt eigen keuzes te maken, 

leren ze zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn of haar taken. De lat 

wordt soms ietsje hoger gelegd zodat het kind zich steeds verder kan 

ontwikkelen.’    
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5. Zorg voor kinderen 
 

5.1. Samenwerkingsverband 

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO De Meierij. Het doel van het 

Samenwerkingsverband is om “thuis nabij” Passend Onderwijs en ondersteuning te bieden 

aan alle kinderen van 2-14 jaar, zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. 

Om deze doelstelling te kunnen waarmaken richt het samenwerkingsverband zich op de 

ontwikkeling van de leerkracht, de school en de omgeving van het kind.  

Om het thuisnabije gestalte te geven is er voor gekozen het grote Samenwerkingsverband De 

Meierij op te delen in een aantal ondersteuningseenheden. In ’s-Hertogenbosch zijn er zes 

ondersteuningseenheden. Binnen de zes Bossche ondersteuningseenheden wordt gewerkt 

met een Ondersteuningsteam bestaande uit lokaal verbonden onderwijsspecialisten en een 

orthopedagoog/psycholoog. Zij hebben als belangrijkste taak de basisondersteuning binnen 

de scholen van de wijk te versterken en mee te werken aan het ontwerpen van individuele- 

en/of groepsarrangementen. Het gaat dan bijvoorbeeld over zorgverlening tijdens 

onderwijstijd. 

5.2. Zes-stappenplan 

Op Montessorischool Merlijn volgen we de ontwikkeling van kinderen nauwgezet. Zorgvuldige 

registratie en observatie van de vooruitgang van de ontwikkeling van kinderen vinden wij 

natuurlijk erg belangrijk. We leggen signaleringen en vervolgstappen vast in Parnassys. Dit is 

ons digitale leerlingvolgsysteem. De ondersteuning die we aan kinderen bieden verloopt in zes 

stappen. Hierbij worden we ondersteund door het samenwerkingsverband De Meierij. De 

Meierij heeft in een ondersteuningsplan de missie, het beleid, de organisatie en de inzet van 

financiële middelen beschreven. Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolonder-

steuningsprofiel (SOP) te maken. Het SOP wordt om de vier jaar bijgesteld. In dit profiel staan 

de basiskwaliteit en de basisondersteuning beschreven. Daarnaast staat beschreven welke 

extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is en wat de grenzen van de 

school zijn. Tenslotte wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren.  

Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat de school kan bieden. Het SOP van Merlijn is te 

vinden op de website www.montessorischoolmerlijn.nl.  

 

 

http://www.montessorischoolmerlijn.nl/
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stap 1 – basisondersteuning  

De eerste stap begint bij de basis-
ondersteuning. De basisondersteuning 
bestaat uit zorgniveau 1 en zorgniveau 
2. Voor 80% van onze kinderen is deze 
basisondersteuning toereikend. Met 
basisondersteuning bedoelen we de 
professionele ondersteuning die onze 
leerkrachten bieden op verschillende 
domeinen (pedagogisch of didactisch).  
Op zorgniveau 2 worden de 
leerkrachten ondersteund door expert-
leerkrachten. Een voorbeeld van 
aanbod in zorgniveau 2 is bijvoorbeeld 
het extra oefenen van de letters of extra 
hulp bij het kiezen van werk.   

stap 2 – extra ondersteuning 

Binnen stap 2 stelt de leerkracht hulpvragen ten behoeve van extra ondersteuning. We 

noemen dit zorgniveau 3. Dit geldt voor ongeveer 15% van onze kinderen. Deze kinderen 

hebben dan meer nodig dan de basisondersteuning. Een voorbeeld hiervan is dat het kind niet 

tot werken komt en het te weinig profiteert van het onderwijsaanbod of een kind bouwt 

gedurende de dag te veel spanning op, dat leidt tot escalaties waardoor een time-out geregeld 

noodzakelijk is. De leerkracht bekijkt dan samen met de Intern Begeleider wat het kind nodig 

heeft van de leerkracht, omgeving, ouders, aanbod en/of aansturing. Indien nodig vraagt de 

Intern Begeleider hiervoor hulp aan externe experts, bijvoorbeeld via een kindbespreking (zie 

hieronder). 

stap 3 – extra ondersteuning 

We organiseren een groot overleg waarin de leerkracht, Intern Begeleider en ouders samen 

met de manager en/of orthopedagoog van het samenwerkingsverband en eventueel andere 

betrokken externen bepalen welke ondersteuningsstappen noodzakelijk zijn. Vaak gaat dit 

gepaard met een psychologisch of didactisch onderzoek door een extern bureau. 

stap 4 - intensieve aanpak 

Ongeveer 5% van de kinderen heeft een nog intensievere aanpak nodig. Voor deze kinderen 

wordt een onderwijsarrangement aangevraagd en vindt er extra ondersteuning plaats. Als er 

na deze uitvoering geen gewenst effect is aangetoond, gaan we over naar de volgende stap.  

stap 5 – overstijging intensieve ondersteuning 

Er wordt een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal Basis 

Onderwijs (SBO) aangevraagd. Hiervoor tekenen, school, ouders en 

orthopedagoog/psycholoog.  

stap 6 – plaatsing S(B)O-school 

Wanneer de toelaatbaarheidsverklaring is goedgekeurd, volgt binnen zes weken plaatsing op 

een SO-school (’s-Hertogenbosch kent geen SBO-scholen meer). Deze kennen een flexibele 

instroom. 
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In de onderstaande tabel staan de aantallen van kinderen die op Merlijn bouwverlenging of -

versnelling hebben gehad, aantallen kinderen die zijn doorverwezen en het aantal kinderen 

met een arrangement.  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

bouwverlenging 6 8 2 2 

bouwversnellers 0 0 0 2 

Verwijzingen SBO 0 2 0 0 

Verwijzingen SO 1 0 3 1 

LGF/Arrangementen 7 7 11 7 

5.3. Crisisberaad 

Om het Passend Onderwijs te bevorderen werken de scholen van Maaspoort en Empel samen 

om gebruik te maken van elkaars expertise. Een voorbeeld hiervan is het crisisberaad op 

wijkteamniveau. Soms ontstaat er een situaties waar je als school verlegen zit om advies en 

hulp. Intern is al het mogelijke al gedaan, waarna de scholen uit de wijk hebben uitgesproken 

elkaar te willen helpen door een overleg tussen directeuren en Intern Begeleiders te voeren. 

Hierdoor krijgt de vragende school op korte termijn praktische oplossingen aangereikt. 

Hiermee geven de scholen in Maaspoort- Empel aan gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor 

alle basisschoolkinderen die onze scholen bezoeken. 

5.4. Ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak  

Soms loopt een kind vast in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gedrag verandert of het 

kind heeft last van problemen in de thuissituatie. Daarbij kan professionele ondersteuning 

nodig zijn. School kan dan, altijd in overleg met ouders, een kindbespreking organiseren. Hierin 

wordt door verschillende professionals (waaronder GGD en maatschappelijk werk) en Intern 

Begeleiders, samen met de ouders, gezocht naar een passende vervolgstap.  

Schoolmaatschappelijk werk 

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor de ouders, kinderen en leerkrachten. De Intern 

Begeleider kan hiernaar verwijzen. Samen met ouders worden de zorgen in kaart gebracht. 

De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt ouders bij opvoedingsvragen en geeft 

informatie over de ontwikkeling van kinderen en problemen die zich daarbij kunnen voordoen. 

Bijvoorbeeld over dwars en druk gedrag, angsten, samen spelen en vriendschap, verlies en 

verdriet, beginnende puberteit, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Het schoolmaatschappelijk  

werk:  

• stelt vast wat de hulpvraag is; 

• biedt kortdurende begeleiding; 

• verwijst zo nodig naar een andere hulpverlenende instantie; 

• ondersteunt de school en de leerkrachten in het zorgteam. 
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5.5. Behandeling onder schooltijd 

Ouders kunnen altijd kiezen om de behandeling uit te laten voeren bij een andere organisatie. 

Dit kan in ieder geval na schooltijd. Voor behandeling onder schooltijd dient altijd schriftelijk 

toestemming te worden gevraagd bij de directeur. Daarbij wordt bekeken of een kind niet teveel 

van het reguliere aanbod mist. Hierbij is het voor ouders en school belangrijk om goed en in 

alle redelijkheid te overleggen, onder andere over de keuze voor een behandelaar en het 

inplannen. De periode en de duur dat het kind afwezig mag zijn kan dan goed afgestemd 

worden. Deze afwezigheid mag nooit meer dan 55 uur per jaar zijn. Wanneer ouders de 

afgesproken behandeltijd overschrijden, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit wordt 

doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.  
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6. Het team 
 

Het team van Merlijn bestaat uit 14 leerkrachten, 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs, 1 Intern 

Begeleider, 1 directeur, 4 leerkrachtondersteuners, een conciërge en een administratief 

medewerker.  

Op onze website (www.montessorischoolmerlijn.nl) vindt u onder Ons team de namen en 

gezichten van al onze leerkrachten en overige teamleden.   

De directeur en ons expertteam (kosmisch onderwijs, gedrag, rekenen, taal en 

meerbegaafdheid) zijn verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de 

school. Het expertteam komt maandelijks bij elkaar. De Intern Begeleider sluit zoveel mogelijk 

aan. De Intern Begeleider is verantwoordelijk voor het passend onderwijs op de school. Hij of 

zij monitort de leerlingdossiers, houdt overzicht op de zorg, adviseert en begeleidt leerkrachten 

en onderhoudt contacten met externe instanties.  

De groepsleerkracht draagt zorg voor het onderwijs en de opvoeding binnen de groep en is 

het eerste aanspreekpunt voor ouders. De vakleerkracht bewegingsonderwijs verzorgt 

tweemaal in de week de lessen bewegingsonderwijs voor de midden- en bovenbouw. 

De leerkrachtondersteuner ondersteunt het aanbod in de groep. Hierdoor krijgen kinderen in 

de groep meer aandacht en/of zorg. Naast de basistijd is het aantal uur dat een ondersteuner 

ingezet wordt afhankelijk van de zorgbehoefte. Daarnaast verzorgt de leerkrachtondersteuner 

onderwijs waarbij kinderen op andere manieren mogen leren en brede talentontwikkeling 

centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan creatieve workshops, onderzoek- en ontdeklessen en 

lessen die buiten plaatsvinden.  

6.1. Vervanging 

Het wordt steeds moeilijker voor basisscholen om vervangers te vinden bij ziekte van 

personeel. Dit heeft te maken met het steeds groter wordende lerarentekort. Ook op onze 

school merken we hier inmiddels de gevolgen van. De kans dat we genoodzaakt zijn om 

groepen een vrije dag te geven wordt groter. Alle opties om vervanging intern te regelen zijn 

dan niet meer mogelijk. Uiteraard proberen we deze onwenselijke situatie zoveel mogelijk te 

voorkomen. Als er vervanging nodig is, zetten wij de volgende stappen: we vragen vervanging 

aan bij de invalpool. Als daar niemand beschikbaar is, worden diverse mogelijkheden verkend 

en waar mogelijk gekozen: 

• verdelen van kinderen over de andere groepen; 

• inzet leerkrachtondersteuners; 

• inzet Intern Begeleider of ouders met een onderwijsbevoegdheid. 

 

 

  

http://www.montessorischoolmerlijn.nl/
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6.2. Stagiaires 

ATO-Scholenkring voelt zich verantwoordelijk om bij te dragen aan een goede opleiding voor 

jonge enthousiaste onderwijsmensen. Er is een hechte samenwerking met een aantal 

opleidingen in de regio. Onze school begeleidt jaarlijks een aantal studenten van verschillende 

opleidingen. Voorbeelden hiervan zijn studenten Onderwijsassistent van het Koning Willem I 

College, bewegingsonderwijs of van de montessoriopleiding. Voor opdrachten van de 

opleiding kan het nodig zijn dat stagiaires activiteiten voorbereiden, lesgeven aan groepen, 

met individuele kinderen werken of met kleine groepjes, observeren in de klas enz. U kunt 

stagiaires tegenkomen in de school of bijvoorbeeld op een ouderavond. Ze draaien gedurende 

de stageperiode volop mee met ons schoolteam. Af en toe bieden wij op verzoek van 

studenten van andere opleidingen een stageplaats (bijv. Intern Begeleider). Regelmatig 

vragen oud-leerlingen om op Merlijn hun maatschappelijke stage te lopen. We vinden het erg 

leuk om deze kinderen te kunnen zien in die nieuwe fase van hun ontwikkeling.  

6.3. Scholing leerkrachten 

Alle leerkrachten van het team zijn montessori geschoold of zijn daarvoor in opleiding. De 

montessoriopleiding bestaat uit een tweejarig post-bachelor traject. Maar ook daarna neemt 

scholing een structurele en belangrijke plek in. De (team)scholing van de leerkrachten is 

afgestemd op de ontwikkeldoelen van de school. Schooljaar 2020-2021 richt zich bijvoorbeeld 

op formatief evalueren en rekenonderwijs. Daarnaast volgen de meeste leerkrachten nog 

individuele scholing, passend bij hun taken. Scholing vindt plaats tijdens scholingsuren van de 

leerkracht of tijdens studiedagen. 
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7. Ouders, onze belangrijkste partners 
 

De eerste schooldag vormt een belangrijk moment in het leven van het kind, maar ook in het 

leven van u als ouder. Het kind maakt een nieuwe stap richting zelfstandigheid en als ouder 

doe je een stapje terug. Juist in deze nieuwe fase is het vertrouwen van ouders in school 

essentieel. Als ouders voed je naar eigen kennis en inzicht op en hoopt dat de leerkracht in 

dezelfde lijn denkt en handelt. Binnen het montessorionderwijs spreken wij in één adem over 

onderwijs én opvoeding. In de visie van Maria Montessori zijn deze twee onlosmakelijk met 

elkaar verbonden. Ouders en leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle aspecten van 

de opvoeding van het kind. Vanaf het moment dat het kind vier jaar is delen ouders en 

leerkrachten die. Daarom is het belangrijk dat ouders en school een gelijke visie hebben. Als 

opvoeders (ouders en leerkrachten) moeten we vertrouwen hebben in het eigen kunnen van 

het kind en dit ook laten merken. Als het kind respect krijgt voor zijn groeiende zelfstandigheid, 

zijn ontwikkeling en interesse in de wereld, dan zijn de juiste voorwaarden gecreëerd waarop 

het kind kan leren. Dan kan de intelligentie zich verder ontwikkelen, waardoor het kind uit kan 

groeien tot een mondige en creatieve wereldburger. 

‘Kinderen kunnen makkelijk met hun problemen bij hun juf terecht. 

Het is echt laagdrempelig, ook voor mij als ouder ’.  

 

7.1.  Contactmomenten 

Op Merlijn zien wij ouders als onze partners. Gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind 
hebben wij elkaar nodig. Samenwerkend in de opvoeding, als gesprekspartner of als 
vrijwilliger. Samen creëren we de beste omstandigheden voor de ontwikkeling van uw 
kind(eren), op school en thuis. We stemmen praktische zaken en beleid met betrekking tot de 
ontwikkeling zodanig af dat ieders rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Feedback 
van ouders op plannen en resultaten van de school vormen een belangrijke motor voor 
schoolontwikkeling, professionele ontwikkeling en kwaliteitszorg. Goede communicatie met u 
als ouder is dus heel belangrijk.  
 
Die communicatie begint al bij de aanmelding van uw kind. We hebben eerst een moment van 
kennismaking.  Hierin maken we kennis en spreken verwachtingen uit. Waarom kiest u voor 
een montessorischool en hoe staat u tegenover dit onderwijs? Wat verwacht u van ons? En 
wat verwachten wij van u als ouder? Een aantal weken voordat uw kind daadwerkelijk start, 
volgt een intakegesprek met onze bouwcoördinator of Intern Begeleider.  
 
Als uw kind eenmaal op school zit, is er regelmatig contact met u als ouder, zowel gepland als 
ongepland. U kunt de leerkracht van uw kind altijd even aanspreken en indien u dat prettig 
vindt, een afspraak maken. Daarnaast zijn er door het jaar heen reguliere oudergesprekken. 
In ieder geval twee keer per jaar en indien gewenst vier keer per jaar. We bespreken dan hoe 
het gaat met het kind en hoe de groei en ontwikkeling eruit ziet. Ook informeren wij u op 
ouderavonden, via de schoolapp Social Schools en website, e-mail, en via onze 
facebookpagina’s. 
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‘Ik vind de positieve benadering van de kinderen top.  

En ook de openheid naar mij als ouder.’  

 

7.2. Meepraten en meebeslissen 

Klassenouders 

Elke groep heeft één of twee klassenouders. Een 

klassenouder is ter ondersteuning van de leerkracht en 

heeft o.a. de volgende taken: nieuwe ouders informeren 

over het reilen en zeilen op de school, hulpouders 

regelen, vragen van ouders beantwoorden en andere 

hand- en spandiensten. De contactgegevens van de 

klassenouders vindt u op onze website. Bij de deur van 

het lokaal van uw kind(eren) stellen de ouders zich aan 

u voor. 

De medezeggenschapsraad (MR) en GMR 

Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over de 
school in de MR. Een MR is op elke school verplicht. De 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR 
zijn bepaald in de Wet Medezeggenschap op Scholen 
(de WMS). De MR bestaat uit vertegenwoordigers van 
de ouders en vertegenwoordigers van het personeel van 
de school. Hoeveel leden een MR heeft is afhankelijk 
van de grootte van de school. Op Merlijn bestaat de MR 
uit twee ouders en twee teamleden.  
 
De MR werkt met een activiteitenplan en heeft een medezeggenschapsstatuut en -reglement. 
De MR heeft advies- en/of instemmingsrecht met betrekking tot een groot aantal specifieke 
onderwerpen van de school. Zes keer per jaar vindt er een MR-vergadering plaats op school 
waar onder andere zaken zoals formatie, schoolplan, zorg en begeleiding, kwaliteit van het 
onderwijs en onderwijskundige vernieuwingen worden besproken. Van iedere MR  vergadering 
worden notulen gemaakt, u kunt deze vinden op de website van de school. Daar is ook het 
MR Jaarverslag te vinden. 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit leden, ouders en 
personeelsleden, van de medezeggenschapsraden van alle ATO-scholen. De GMR houdt zich 
bezig met algemene school overstijgende zaken. Door gezamenlijke belangen te behartigen, 
kan er optimaal gebruikt gemaakt worden van de rechten en plichten van een 
medezeggenschapsraad. Onderwerpen die in de GMR worden besproken zijn bijvoorbeeld 
het personeelsbeleid, ARBO-zaken en financiën. De notulen van de GMR vergaderingen en 
andere verslagen zijn beschikbaar via www.ato-scholenkring.nl/gmr. Het GMR Jaarverslag is 
onderdeel van het ATO-Jaarverslag. 

http://www.ato-scholenkring.nl/gmr
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De ouderraad (OR) 

De ouderraad van Merlijn bestaat uit minimaal negen ouders die zich inzetten voor de feesten 

en vieringen op school. De ouderraad op Merlijn organiseert Sint, Kerst, Carnaval en de 

jaarlijkse schoolreis voor onder- en middenbouw (de bovenbouw gaat elk jaar op kamp). Ook 

hebben zij een klankbordfunctie. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

De kinderraden 

Wij nemen kinderen heel serieus en zien hen als een belangrijke inspiratiebron voor ons 

handelen. Daarom hebben we op Merlijn ook diverse raden door kinderen.  

- Van elke midden- en bovenbouwgroep neemt er één kind deel aan de schoolraad. De 

schoolraad komt zes keer per jaar bij elkaar. De schoolraadleden representeren de kinderen 

op Merlijn en denken mee over nieuwe ontwikkelingen zoals het ontwerp van een schoolplein 

of dragen ideeën aan om het onderwijs op Merlijn te verbeteren. Zij stemmen dit weer af in de 

groepen zelf. Ook leggen ze contact met De Bron om samen te werken. Jaarlijks stellen de 

kinderen die interesse hebben zich verkiesbaar en kiest de oude schoolraad de nieuwe leden.  

- In de bovenbouw heeft elke groep een klassenraad. Die bestaat uit de oudste kinderen en 

heeft wekelijks een overleg met de leerkracht. De klassenraad organiseert bijvoorbeeld het 

inrichten van een lokaal bij bepaalde festiviteiten of denkt mee over allerlei zaken die in de 

groep spelen.  

- In de aanloop naar het kamp, zitten alle kinderen van groep 8 in de kampraad. Zij denken 

mee over een thema en verzorgen één van de avonden helemaal zelf.  

- De groenraad draagt bij aan de invulling van het groen op school. De groenraadleden 

onderhouden het groene schoolplein en denken mee over nieuwe ontwikkelingen.  
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8. Kwaliteitszorg 
 

Op Merlijn werken we continu aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daarbij vragen we ons 

telkens af: Wat vinden de kinderen, hun ouders, het schoolbestuur, de overheid, de omgeving 

en de medewerkers van onze school? We willen graag voldoen aan hun verwachtingen, 

behoeften en eisen. Daarbij stellen we ons de volgende vragen: 

• Doen we de goede dingen? 

• Doen we die dingen goed? 

• Hoe weten we dat? 

• Wat doen we met die wetenschap? 

• En wat vinden anderen daar dan van? 
 

Op deze manier werken we voortdurend aan de verbetering van onze kwaliteit en worden de 

verbeteringen geborgd in onze organisatie. Voorbeelden van activiteiten die van belang zijn 

in onze kwaliteitszorg: 

• Eén keer in de vier jaar wordt een schoolplan opgesteld. Hierin stellen we vast welke 
verbeterpunten er de komende vier jaar op de agenda van de school staan. Het 
schoolplan is op te vragen bij de directeur van de school.  

• Het schoolplan wordt jaarlijks uitgewerkt in jaarplannen per ontwikkelgebied. Hierbij 
handelen we cyclisch en onderzoeksmatig. 

• Elke twee jaar wordt de KCM (Kind Centrum Monitor) afgenomen. Een enquête onder 
kinderen, ouders en medewerkers om te onderzoeken wat zij van ons beleid vinden.  

• Elk jaar wordt er onder kinderen uit de bovenbouw een vragenlijst (de 
Veiligheidsmonitor) afgenomen, waar gevraagd wordt naar hun welbevinden op school. 

• Sinds 2019 nemen wij ook een vragenlijst af bij onze schoolverlaters en  hun ouders. 
In deze vragenlijst wordt onder andere gevraagd hoe de kinderen en hun ouders 
terugkijken op de basisschooltijd die achter hen ligt.  

• Onze school heeft een schoolraad die zes keer per jaar samenkomt en waar gevraagd 
wordt naar de mening van kinderen. De schoolraad heeft vertegenwoordigers uit de 
middenbouw en de bovenbouw.  

• Leerkrachten volgen regelmatig scholing en trainingen om hun professionaliteit te 
verbeteren of te onderhouden.  

• De MR van de school fungeert als een klankbord voor het te ontwikkelen beleid van de 
school. 

• Jaarlijks leggen leden van het ATO-College van Bestuur een bezoek af aan de school. 
Zij stellen kritische vragen over de opbrengsten van de school en het schoolbeleid. 

• Eén keer in de twee jaar voert de Nederlandse Montessori Vereniging een audit uit op 
onze school om de inhoud en kwaliteit van ons montessorionderwijs te toetsen.  

• Eén keer in de vier jaar bezoekt de Inspectie van het onderwijs ons. In 2017 is dit voor 
het laatst geweest. Er is toen specifiek naar de procedure Primair Onderwijs/ 
Voortgezet Onderwijs gekeken.  
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9. Resultaten van het onderwijs 
 

We zien in de praktijk dat onze visie op onderwijs werkt. Kinderen zitten goed in hun vel, zijn 

gemotiveerd en laten ook goede resultaten zien. We zijn ook blij met de positieve feedback 

die we krijgen van bezoekers van onze school. Ze vinden de sfeer op Merlijn prettig, ze 

waarderen de rust en zien dat er echt geluisterd wordt naar de kinderen. Ook de Inspectie 

concludeert dat het onderwijs en de zorg op Merlijn op orde zijn. Met behulp van het 

leerlingvolgsysteem is de school in staat om kinderen die uitvallen op tijd te signaleren. Daarbij 

is de school bovendien alert op kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Ook het 

analyseren van de gegevens waardeert de Inspectie als voldoende. Er is sprake van een 

regelmatige systematiek van groeps- en kindbesprekingen, en er wordt gebruik gemaakt van 

aanvullende diagnostiek, waar dat nodig is. 

Meer over de kwaliteit van onze school en de resultaten kunt u lezen in het rapport van de 

Inspectie. Dit rapport vindt u op de website www.onderwijsinspectie.nl. Merlijn valt onder het 

basistoezicht van de inspectie.  

9.1. Resultaten Eindtoets 

Op Merlijn zaten in schooljaar 2019-2020 31 kinderen in groep acht. In verband met de 

coronacrisis is er dit schooljaar landelijk geen eindtoets afgenomen. De voorgaande jaren 

hebben de groep acht kinderen meegedaan aan de IEP-Eindtoets Basisonderwijs. Met de 

landelijke eindtoets scoorden wij de afgelopen jaren een score van 86. Deze score ligt ver 

boven het landelijke gemiddelde en boven de Inspectienorm. Deze Inspectienorm is wettelijk 

vastgesteld (2015) op 79,9. Dit geldt voor alle scholen met 1% gewichtenleerlingen. 

 

Dit schooljaar nemen we de IEP-eindtoets af. De eindtoets moet verplicht afgenomen worden 

op vastgestelde landelijke data. Dit schooljaar staat de eindtoets gepland op 20 en 21 april 

2021. Ieder toetsdeel kent een duur van twee uur voor de toets taken taal en rekenen op de 

eerste twee afnamedagen. De toetstaak wereldoriëntatie is facultatief en kan afgenomen 

worden op de derde afnamedag. De wijze van afname van de centrale eindtoets PO is voor 

de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale adaptieve toets. Voor de 

inhaalperiode is het de digitale adaptieve centrale eindtoets.  

Natuurlijk vinden wij het belangrijk om als school op of boven de Inspectienorm te scoren maar 

een belangrijker doel voor ons is het, om kritisch naar ons onderwijs te blijven kijken. Hiervoor 

zetten we de resultaten op de verschillende vakgebieden af tegen de trend in resultaten van 

de afgelopen jaren. Deze resultaten leren ons dat de kinderen op taal beter scoren dan op 

rekenen. Daarom hebben investeren we vanaf 2019-2020 in vernieuwing van het 

rekenonderwijs en wordt deze vernieuwing vanaf schooljaar 2020-2021 geïmplementeerd. 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Daarbij blijven we kijken naar de behoefte van de kinderen, ons aanbod en onze manier van 

werken.   

9.2. Uitstroom naar het voortgezet onderwijs  

Op Merlijn wordt in het voorlaatste jaar (bovenbouw) een pré-advies gegeven aan kinderen en 

ouders. Dit gebeurt op basis van werkhouding en prestaties van het kind. Ook gebruiken we 

de gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem bij het formuleren van dit voorlopige advies. Bij 

dit advies bespreken de kinderen met de leerkracht aan welke doelen ze nog willen werken in 

het laatste jaar. Het kind heeft dan weer dezelfde leerkracht waardoor deze goed in beeld heeft 

waar het kind nog aan wil werken. In het laatste schooljaar krijgen de kinderen in januari een 

definitief schooladvies.  

Hieronder kunt u zien naar welke vormen van voortgezet onderwijs de kinderen gaan.  

- PRO is de gebruikte afkorting voor het praktijkonderwijs; 

- VMBO staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het VMBO heeft twee 

afdelingen; het praktijkgericht onderwijs (VMBO-K en VMBO-B) en de theoretische leerroute 

(VMBO-T); 

- HAVO staat voor Hoger Algemeen Vormend Onderwijs; 

- VWO staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. 
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10. Wat u nog meer moet weten 
 

Hieronder leest u meer over de leerplicht, hoe het zit met verzuim en bijvoorbeeld 

aansprakelijkheid. Voor nog meer praktische informatie en handige weetjes verwijzen we u 

ook graag naar onze website. In onze Kwaliteitskaarten vindt u informatie over bijvoorbeeld 

luizencontrole, regels bij uitjes en andere belangrijke afspraken die op Merlijn gelden. 

Gedurende dit schooljaar zullen de eerste kwaliteitskaarten op de site terug te vinden zijn. 

10.1. Leerplicht 

De meeste kinderen gaan naar school als ze vier jaar zijn. Dat is goed voor hun sociale 

vaardigheden, de groepsvorming en sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze kinderen vallen 

dan nog niet onder de Leerplichtwet. Deze geldt vanaf 5 jaar. Dan bent u als ouder verplicht 

uw kind ingeschreven te hebben op een school en uw kind gaat dan ook daadwerkelijk iedere 

dag naar school. De directeur van de school en de leerplichtambtenaar controleren op de 

naleving hiervan. 

De regels van de leerplichtwet: 

• Als uw kind 3 jaar en 10 maanden is, mag uw kind max. 10 dagdelen kennismaken op 
school; 

• Als uw kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Komt uw kind een dag niet, meldt het 
dan wel af; 

• Als uw kind 5 jaar wordt, is uw kind leerplichtig en mag het maximaal 5 uren per week 
thuisblijven na overleg met de school; 

• Als uw kind 6 jaar is, is het leerplichtig voor de hele schoolweek. 

10.2. Verlof aanvragen 

Uw kind mag niet zomaar een schooldag missen. Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn 

waardoor u uw kind niet naar school laat gaan. Daar hebben wij alle begrip voor. Denk 

bijvoorbeeld aan een verhuizing, het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten 

of ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten. Samen met de directeur bespreekt u hoeveel 

verlofdagen uw kind krijgt. U kunt het bijzonder verlof aanvragen via het verlofformulier.  

Wilt u op vakantie onder schooltijd? Dat is in principe niet toegestaan, behalve als dat door de 

aard van uw beroep niet anders kan. U moet dan aantonen dat het voor u niet mogelijk is om 

tijdens één van de schoolvakanties minimaal twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan. 

Vraag het vakantieverlof op tijd aan via het formulier 'buitengewoon verlof' bij de leerkracht. 

Dit verlof moet door de schoolleiding goedgekeurd worden.  

Neemt uw kind zonder toestemming van de schoolleiding verlof, kunnen we ervoor kiezen na 

te bellen. Ook moeten wij dit volgens de Leerplichtwet melden bij de leerplichtambtenaar.  
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10.3. Verzuim 

Als uw kind ziek of te laat is of om andere reden niet (op tijd) aanwezig kan zijn, geeft u dat 

dan via Social Schools aan ons door. Als uw kind onverwacht niet verschijnt, ondernemen wij 

direct actie om te achterhalen waar uw kind is. Bij ongeoorloofd verzuim nemen wij ook contact 

met u op. Is er geen verklaring voor het verzuim op de basisschool, dan zijn wij verplicht de 

leerplichtambtenaar daarvan op de hoogte te stellen.  

De gemeente ’s-Hertogenbosch investeert de komende jaren extra in het terugdringen van 

ongeoorloofd of veelvuldig verzuim. Op Merlijn start hiervoor in schooljaar 2020-2021 een pilot 

waarbij intensief met de leerplichtambtenaar wordt samengewerkt. 

10.4. Ouderbijdrage 

Het primaire onderwijs is voor u als ouder kosteloos. Wel vragen wij ouders een financiële 

bijdrage in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage. Het doel hiervan is om financiële ruimte 

te hebben om extra dingen te doen, die ten goede komen aan uw kind. De hoogte van de 

ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het bedrag voor 

de ouderbijdrage is opgebouwd uit een deel voor het schoolreisje en een deel voor 

binnenschoolse activiteiten. Ook de bezoeken aan Bleijendijk worden met de ouderbijdrage 

gefinancierd.  

• De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad 
vastgesteld; 
• De ouderbijdrage is vrijwillig en de school mag een leerling niet weigeren als de ouders 
de ouderbijdrage niet willen betalen. Ook mag de school de leerling niet uitsluiten van 
activiteiten; 
• De bestemming van de ouderbijdrage wordt jaarlijks na overeenstemming tussen de 
directeur en oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld. De keuze zal er 
op gericht zijn om de leerlingen een extra faciliteit te bieden die niet door de reguliere 
subsidie van het ministerie wordt gedekt; 
• Jaarlijks wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van de middelen. 

  
De hoogte van de ouderbijdrage is € 57,50 per kind. Voor de tussenschoolse opvang (TSO) 
betalen ouders € 87,50 per jaar. Samen is dat € 145,00 per jaar (of naar rato bij tussentijdse 
instroom). In de bovenbouw betalen ouders € 65,00 per jaar extra voor de week schoolkamp. 
U ontvangt hierover een apart bericht met het verzoek deze bedragen over te maken. 

De stichting ouderraad (OR) van Merlijn beheert de ouderbijdrage en de leden bepalen in 
overeenstemming met de school en MR waar het geld aan uitgegeven gaat worden. Deze 
stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een voorzitter, 
penningmeester en secretaris. Het ATO-bestuur maakt geen deel uit van deze stichting en 
heeft geen zeggenschap over de inning en/of besteding van deze middelen.  

10.5. Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch 

Het opvoeden van kinderen brengt veel kosten met zich mee. Wanneer u moet rondkomen 

van een minimuminkomen, tot 120 % van de bijstandsnorm, en u de kosten van de 

ouderbijdrage en schoolreisje of schoolkamp niet kunt betalen, dan kunt u een aanvraag doen 

bij stichting Leergeld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website 

www.leergelddenbosch.nl. De contactgegevens van stichting Leergeld vindt u in de adressenlijst 

achterin deze schoolgids.  

http://www.leergelddenbosch.nl/
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10.6. Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen tussen 4 en 18 jaar, uit gezinnen met een 
minimum inkomen. Het Jeugdfonds Cultuur betaalt het lesgeld of een bijdrage in de benodigde 
attributen (zoals instrumenten of dansschoenen), tot een maximum van 425 euro per kind per 
cursusjaar. Het geld wordt overgemaakt naar de aanbieder.  
 
Uw dochter wil op judo, uw zoon op voetbal… maar u heeft geen idee hoe u dit kunt betalen. 
Misschien kan het Jeugdfonds Sport ’s-Hertogenbosch u helpen! Het Jeugdfonds Sport betaalt 
de contributie en/of sportattributen tot een maximum van 225 euro per kind per cursusjaar.  
  
U kunt als ouder niet zelf een aanvraag doen; dit wordt gedaan door een tussenpersoon die 
professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan een 
leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een 
maatschappelijk werker.  
 
Meer weten? Kijk op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor de spelregels:   
www.jeugdfondssportencultuur.nl   
  
Mocht u   vragen   hebben neemt  u  dan  contact  op  met  onze  coördinator  Carmen  Nijssen, 
telefoonnummer 06-15642732 .  Bereikbaar op   maandag,  dinsdag  en  donderdag  tussen  
09:00 uur en 12:00 uur.  
  
 

 

 

http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
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10.7. Verjaardagen kinderen 

Meestal vieren de kinderen op de dag dat ze jarig zijn ook hun verjaardag op school. In de 

onderbouw maken we een feestmuts voor de jarige en mogen ouders op bezoek komen tijdens 

het zingen en trakteren. In de groep mag getrakteerd worden op een kleine traktatie. Wij gaan 

ervan uit dat het een gezonde traktatie is. Wanneer een traktatie toch te groot is of te veel 

ongezonde elementen bevat, nemen wij contact met u op om dit te bespreken. Wanneer een 

traktatie te groot is, laten we kinderen iets kiezen en de rest gaat dan mee terug naar huis. 

Ook mag de jarige met een kaart alle groepen rondgaan. Alle teamleden feliciteren de jarige 

en zetten hun naam op de kaart. De jarige mag één vriendje of vriendin uitkiezen om mee te 

gaan. Verder wordt er nog een naam uit een pot getrokken, zodat er uiteindelijk drie kinderen 

rondgaan. In de pot zitten alle namen van de kinderen uit de groep, zodat elk kind minstens 

één keer per jaar rond kan gaan. Natuurlijk zorgen we ervoor dat de werktijd niet steeds 

onderbroken wordt. We hebben daarom vaste momenten in de week waarop kinderen mogen 

rondgaan.  

10.8. Privacy 

Tijdens de verschillende activiteiten maken we regelmatig foto’s en/of filmopnames. In verband 

met de privacyregels delen we deze foto’s niet zonder de specifieke toestemming van u als 

ouder. Daarom vragen wij jaarlijks aan ouders toestemming voor het maken van foto's voor 

uiteenlopende doeleinden. Verder delen wij alleen informatie over uw kind met derden na 

schriftelijke toestemming van u als ouder. Ook verspreiden wij alleen persoonsgegevens als 

deze vereningbaar zijn met het doel van onze school (het geven van onderwijs). Zo delen wij 

aan het einde van het schooljaar alleen de voor- en achternaam van de kinderen die na de 

zomervakantie in de groep van uw kind zitten. Adresgegevens en telefoonnummers kunnen 

ouders onderling uitwisselen.   

10.9. Veiligheid 

Uw kind komt pas goed tot ontwikkeling als het zich prettig voelt. Daar hoort ook bij dat uw 

kind zich veilig voelt. Pesten, uitschelden, bedreigen en vechten zijn natuurlijk verboden. Wij 

werken met een pestprotocol (zie www.montessorischoolmerlijn.nl) en met de methode de 

Vreedzame School om pestgedrag te voorkomen. Alle leerkrachten handelen hiernaar en zijn 

het eerste aanspreekpunt. U kunt zich ook altijd wenden tot onze anti-pestcoördinator of 

contactpersoon. De contactgegevens vindt u in de adressenlijst achterin deze schoolgids.  

Calamiteitenplan 

De school heeft een calamiteitenplan opgesteld. Bij calamiteiten kan de school snel worden 
ontruimd. De school heeft leerkrachten die opgeleid zijn tot bedrijfshulpverlener (ook wel BHV-
er genoemd) en er zijn voldoende leerkrachten met een geldig EHBO diploma. Ook de 
beheerder van het gebouw is opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Onder leiding van de 
bedrijfshulpverleners wordt met de kinderen twee keer per jaar een ontruimingsoefening 

gehouden. 
 

http://www.montessorischoolmerlijn.nl/
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Monitoring veiligheid 

Het werken aan het gevoel van veiligheid op Merlijn is de verantwoordelijkheid van de leiding 

van de school. Goede onderlinge communicatie met ook het bestuur van ATO-Scholenkring is 

daarbij essentieel. Zij zijn op de hoogte van wat er leeft onder de medewerkers, kinderen en 

ouders door tevredenheidsonderzoeken, zoals KCM (Kind Centrum Monitor), de inventarisatie 

RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie), incidentenregistratie en klachten-registratie. 

Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling  

Op de scholen van ATO-Scholenkring wordt de meldcode voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling toegepast. Dit betekent dat het team bij vermoeden van huiselijk geweld 
of kindermishandeling zal handelen volgens het 5-stappenplan. Aandachtsfunctionaris Mirjam 
Vollinga bewaakt de interne procedure en zorgt ervoor dat deze kwalitatief goed verloopt. De 
meldcode met het stappenplan is op te vragen bij de directeur.  
  

Gedragscode Integriteit 

Werken aan integriteit is werken aan een cultuur van bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid 

en transparantie. De gedragscode integriteit geldt voor iedereen die betrokken is bij de 

stichting en bij de scholen, zoals directie en medewerkers, raad van toezicht (G)MR, bedrijven 

en instanties die voor de stichting werkzaamheden verrichten of diensten verlenen. De 

gedragscode is beschikbaar voor iedereen op wie deze gedragscode betrekking heeft en is op 

te vragen bij de directie. 

 

Vervoer van de kinderen 

Wij stimuleren zoveel mogelijk om uw kind lopend of met de fiets naar Merlijn te brengen. Wilt 

u uw kind toch met de auto naar school brengen? U dient dan in de daarvoor bestemde vakken 

te parkeren. Op het Zilverkruid geldt een stopverbod. Iedereen die in de auto vervoerd wordt 

voor schoolactiviteiten, moet een gordel dragen. Kinderen onder de 1.35 meter moeten 

vervoerd worden in een passend en goedgekeurd kinderzitje. Incidenteel mogen deze 

kinderen zonder zitje vervoerd worden, maar dan alleen op de achterbank en met een 

autogordel om. Ouders die kinderen vervoeren dienen in het bezit te zijn van een APK-

gekeurde auto, een inzittendenverzekering en een geldig rijbewijs. Er mogen geen snoep of 

andere traktaties uitgedeeld worden. 

Aansprakelijkheid 

We doen er alles aan een zo veilig mogelijke speel- en leeromgeving te creëren. Maar soms 

gaat het toch mis. Misschien denkt u dat de school automatisch aansprakelijk is, maar dat is 

niet altijd zo. De ouders van kinderen tot 14 jaar zijn, ook als het voorval zich onder schooltijd 

voordoet, volgens de wet aansprakelijk. Als bijvoorbeeld tijdens een ruzie op het schoolplein 

een kind een ander kind lichamelijk letsel toebrengt, dan zijn de ouders van het kind dat zich 

misdragen heeft, in beginsel aansprakelijk, niet de school. Bij een ongelukje waar uw kind door 

toedoen van een ander schade heeft geleden, zullen wij bemiddelen door u in contact te 

brengen met de ouders van de veroorzaker van de schade. U kunt dan de schade proberen 



 

                                                Schoolgids Montessorischool Merlijn – augustus 2020 
43 
 

te verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij. Wij raden u daarom aan dat u zelf ook 

altijd een WA-verzekering afsluit.  

Op Merlijn proberen we alles zo veilig mogelijk te organiseren. Ook proberen we te zorgen dat 

kinderen vrij zijn zich te ontwikkelen. Ons advies is daarom uw kind geen dure dingen mee te 

geven zoals (dure) boeken, smartphones, sieraden, horloges enz. Deze zaken kan een kind 

makkelijk vergeten bij bijvoorbeeld een gymles of tijdens een spel. We raden het ook af uw 

kind in dure/kwetsbare kleding naar Merlijn te laten gaan. We spelen veel buiten op onze 

pleinen en tussen het groen. Daarnaast gebruiken we bij de creatieve vakken wasco, verf en 

andere creatieve materialen. Hoewel we ons best doen de kleding van kinderen te 

beschermen, kan het weleens mis gaan. Indien er iets met de kleding of de eigendommen van 

kinderen gebeurt, besef dan dat de school hier niet aansprakelijk voor is. 

Mobiele telefoon 

In de boven- en middenbouwgroepen komt het vaker voor dat kinderen een mobiele telefoon 

meenemen, bijvoorbeeld om na schooltijd met hun ouders te kunnen bellen. De kinderen 

moeten deze telefoons op de basisschool voor de les bij de leerkracht inleveren. Aan het einde 

van de dag kunnen de kinderen ze dan weer meenemen. Bij verlies, schade of diefstal zijn de 

ouders aansprakelijk. 

Schoolongevallenverzekering 

De school heeft voor alle kinderen, personeel en ouders een schoolongevallenverzekering 

afgesloten voor de gevolgen van ongevallen tijdens schooluren en activiteiten in 

schoolverband. Door deze verzekering zijn de kinderen tijdens uitstapjes en op school extra 

verzekerd. Ook als uw kind op weg is naar school of als het kind na schooltijd op weg is naar 

huis. Als u denkt een beroep te kunnen doen op deze verzekering, neem dan contact op met 

de directeur. Doe dit wel zo snel mogelijk. Schades en ongevallen moeten zo snel mogelijk 

gemeld worden bij de directeur van de school. 

Als er zich op school incidenten voordoen, dan legt de school dit vast in de vorm van een 

incidentenformulier. We spreken over een incident als er sprake is van fysiek geweld, verbaal 

geweld, een bedreiging, vernieling, diefstal, of andere ernstige voorvallen. Naast het 

vastleggen van het voorval en de schade besteden we veel aandacht aan de afhandeling van 

het incident. U vindt het incidentenformulier in het Veiligheidsplan van de school. Twee keer 

per jaar wordt de incidentregistratie geëvalueerd in het team en de MR. 

10.10. Klachtenprocedure 

We streven altijd naar een open dialoog en prettige samenwerking met ouders. Toch kan het 
voorkomen dat ouders het ergens niet mee eens zijn of een klacht hebben. Doet zich een 
probleem voor, dan is het eerste aanspreekpunt het teamlid (leerkracht, pedagogisch 
medewerker of andere persoon om wie het gaat), die samen met de ouder het probleem 
bespreekt en naar een oplossing zoekt. De meeste klachten handelen we op deze manier, in 
goed overleg, af. Lukt dit niet, dan is de volgende stap een van onze contactpersonen of de 
directeur. Merlijn heeft twee geschoolde contactpersonen waarmee ouders in gesprek kunnen 
gaan als zij er intern met de desbetreffende persoon niet uitkomen. Onze contactpersoon is 
aanspreekpunt voor klachten, zoals (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie 
en seksueel overschrijdend gedrag. Elke ouder en elk kind kan een beroep doen op de 
contactpersoon als er problemen zijn, van welke aard dan ook. De contactpersoon werkt bij 
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klachtenbehandeling samen met de externe vertrouwenspersoon. De gesprekken worden 
vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder toestemming van de 
ouder(s), kind(eren) of leerkracht(en).  

Stichting KOMM 

Leidt de tussenkomst van de directeur of contactpersoon ook niet tot een oplossing, dan 

kunnen de ouders contact opnemen met het bestuur van ATO-Scholenkring. Als dit ook niet 

tot een oplossing leidt, dan kunnen de ouders zich wenden tot de externe klachtencommissie 

(onafhankelijke Brabantse klachtencommissie) of Stichting KOMM, waarbij ATO-Scholenkring 

is aangesloten. De leden van deze commissie zijn onafhankelijk en hebben geen rechtstreekse 

binding met onze school. Informatie over het reglement van de externe klachtencommissie is 

te vinden op www.ato-scholenkring.nl.  
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11. Uw kind aanmelden 
 

11.1. Aanmelding nieuwe kleuters voor groep 1 

Leuk dat u interesse heeft in onze school! U kunt altijd een keer vrijblijvend komen kijken bij ons 

op school. Maakt u gerust een afspraak hiervoor via: info@montessorischoolmerlijn.nl. Tijdens 

dit kennismakingsbezoek krijgt u informatie over de school, worden uw vragen beantwoord en 

is er een korte rondleiding door de school mogelijk waarbij u ook een kijkje kunt nemen in de 

onderbouwgroepen. Een inschrijfformulier voor de basisschool ontvangt u na het persoonlijk 

gesprek.  

In ‘s-Hertogenbosch hebben we een stedelijk aanname- en toelatingsbeleid vastgesteld. Voor 
aanmelden kan vanaf het 2e jaar van het kind. De vooraanmeldlijst gaat automatisch over in 
de aanmeldlijst op 1 januari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind voor het eerst naar 
school gaat. De ouders horen uiterlijk na 10 weken of hun kind geplaatst wordt. Als er meer 
kinderen aangemeld zijn dan dat er plaatsen zijn wordt de volgorde van plaatsing bepaald door 
het hanteren van voorrangsregels zoals de aanwezigheid van broertjes en zusjes op school, 
een VVE-indicatie of de afstand tussen school en thuis.  
 
Wanneer u besluit uw kind aan te melden, kunt u een aanmeldingsformulier ophalen en 
ingevuld weer inleveren bij de administratie. Ongeveer zes weken voor de vierde verjaardag 
van uw kind, neemt de school contact met u op om afspraken te maken over de wenperiode. 
U hoort dan bij welke leerkracht uw kind in de klas komt en er worden afspraken gemaakt over 
de zogenaamde wendagen, want voordat uw kind definitief op school komt mag het (maximaal) 
tien dagdelen komen wennen. Kinderen die nog niet zindelijk zijn, kunnen nog niet starten op 
Merlijn. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, neem dan contact op met de leerkrachten van de 
onderbouw.  
 

11.2. Nieuwe kinderen in de groepen 2 tot en met 8 

In principe worden in de loop van het schooljaar geen kinderen van andere basisscholen 
aangenomen, tenzij er sprake is van een verhuizing. Van dit principe kan worden afgeweken 
wanneer er sprake is van bepaalde problemen op de school van herkomst. Voordat kinderen 
tussentijds geplaatst kunnen worden, wordt er eerst gekeken of er plaats is op onze school. 
Daarna wordt er contact opgenomen met de vorige school om informatie in te winnen over het 
functioneren van het kind op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. 
  
U kunt een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek met de directeur. Kinderen die 
aangemeld worden, mogen eerst een dag komen kijken en meedraaien. Vaak volgt na 
de meeloopdag een gesprek met de ouders. Bij twijfel over aanname of het ontbreken van de 
resultaten van de vorige school, kan het nodig zijn om pedagogisch-didactisch onderzoek te 
doen of om het kind te observeren op de school van herkomst. Van het onderzoek en de 
eventuele observatie wordt een verslag gemaakt. Op basis van dit verslag wordt gekeken of 
op onze school een goede begeleiding voor het kind mogelijk is. Is dit niet het geval, dan zullen 
we de ouders ondersteunen om een passende school te vinden.   

mailto:info@montessorischoolmerlijn.nl
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11.3. Schorsing en verwijdering 

Van ouders die voor onze school kiezen verwachten wij dat ze de identiteit van de school 
respecteren. Montessorischool Merlijn biedt een veilige leeromgeving voor kinderen, ouders 
en personeel. Op school zijn alle kinderen die respectvol omgaan met anderen welkom. 
Verwijdering van kinderen zal plaatsvinden wanneer kinderen een bedreiging vormen voor 
zichzelf of anderen. Een dergelijke ingrijpende maatregel zal pas genomen worden, nadat een 
uitvoerige procedure is gevolgd. Het bestuur van ATO-Scholenkring heeft voor het schorsen 
en verwijderen van leerlingen een procedure vastgesteld. De procedures zijn terug te vinden 
op: https://www.montessorischoolmerlijn.nl/Handige-Informatie/Gedrags-pest-protocol 
  

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/Handige-Informatie/Gedrags-pest-protocol
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12. Adressen 
 

Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)  

Zilverkruid 12 

5237 HA ‘s-Hertogenbosch 

Telefoon: 073-844 27 25 

www.montessorischoolmerlijn.nl   

info@montessorischoolmerlijn.nl   

 

Stafbureau ATO-Scholenkring 

Berlicumseweg 8G 

5248 NT Rosmalen 

Telefoon: 073-8507850 

info@ato-scholenkring.nl 
www.ato-scholenkring.nl 
 
 
Bevoegd gezag Stg. ATO-scholenkring 's-Hertogenbosch e.o.  

College van Bestuur: Hans Tijssen en Ankie de Laat   
hanstijssen@ato-scholenkring.nl  en ankiedelaat@ato-scholenkring.nl   
telefoon: 073- 850 77 88  

 
Medezeggenschapsraad 

mr@montessorischoolmerlijn.nl 

 

Anti-pestcoördinator  

Hannie Schmidhamer 

hannieschmidhamer@montessorischoolmerlijn.nl 

 

Contactpersoon  

Anne-Will Mulders en Saskia Maridjan 

saskiamaridjan@montessorischoolmerlijn.nl 
annewillmulders@montessorischoolmerlijn.nl 
 

 

http://www.montessorischoolmerlijn.nl/
mailto:info@montessorischoolmerlijn.nl
mailto:info@ATO-Scholenkring.nl
mailto:hanstijssen@ato-scholenkring.nl
mailto:ankiedelaat@ato-scholenkring.nl
mailto:mr@montessorischoolmerlijn.nl
mailto:saskiamaridjan@montessorischoolmerlijn.nl
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Aandachtsfunctionaris  

Mirjam Vollinga 

mirjamvollinga@montessorischoolmerlijn.nl 
 
 
Smallsteps Kinderspeelkasteen (kinderopvang) 
Zilverpopulier 93 

5237 HW 's-Hertogenbosch 

Telefoon: 073-6445931 

www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/den-bosch-kinderspeelkasteel#gref 

 

Centrum Jeugd & Gezin 

Vogelstraat 2, 5212 VL ’s-Hertogenbosch 

Telefoon: 0800-6441414 (gratis) tussen 09.00-13.00 uur. 

www.kijkopkoo.nl  

 

Inspectie van het Onderwijs  

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht  

telefoon: 088 – 6696000  

www.onderwijsinspectie.nl Vragen/meldingen/klachten via contactformulier website   

Meldpunt vertrouwensinspecteurs   
telefoon: 0900-111 3 111 (lokaal tarief)  

 
Jeugdgezondheidszorg/ GGD Hart voor Brabant 

Vestiging 's-Hertogenbosch 

Vogelstraat 2, 5212 VL 's-Hertogenbosch 

Postbus 3024, 5003 DA Tilburg 

Telefoon: 0900-4636443 (tussen 08.00-17.00 uur) 

www.ggdhvb.nl  

 

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds 

Stichting Jeugdsportfonds/Jeugdcultuurfonds ’s-Hertogenbosch/Vught 

Carmen Nijssen, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 – 12.00 uur 

Telefoon: 06-15642732 

shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl 

http://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/den-bosch-kinderspeelkasteel#gref
http://www.kijkopkoo.nl/
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.ggdhvb.nl/
mailto:shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl
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Jeugdverpleegkundige 

GGD telefoonnummer afdeling JGZ (tevens afsprakenbureau) 

Telefoon: 0900-463 64 43 

www.ggdhvb.nl  

 

Kinder- en jongerentelefoon 

www.kindertelefoon.nl  Telefoon: 0800-0432 (11.00-21.00 uur) (gratis) 

 

Klachten over pesten, geweld en (seksuele) intimidatie 

Vertrouwensinspecteur van het onderwijs 

telefoon: 0900-113 111 maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur (lokaal tarief) 

 

Klachtencommissie 

Stichting KOMM, regio Midden/Oost 

Mevrouw M.A.M. Arends-Deurenberg 

Postbus 1040, 5602 BA  Eindhoven 

Telefoon: 06-15884973 

m.arends@komm.nl www.komm.nl 

  

Leerplichtambtenaar Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

telefoon: 073-615 51 55 

leerplicht@s-hertogenbosch.nl 

  

Samenwerkingsverband PO de Meierij 

Bezoekadres: Hervensebaan 9, 5232 JL ’s-Hertogenbosch  
 

 

 

ch 

Post 

 

secetariaat@demeierij-po.nl 

secetariaat@demeierij-po.nl 

 

 

www.demeierij-po.nl 

Frank Willems, Ondersteuningsmanager 

 telefoon: 073-851 13 00 – 06-467 896 85 
 
f.willems@demeierij-po.nl www.demeierij-po.nl    
 
 

Schoolmaatschappelijk werk  

Farent, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  
  
  
Rogier v.d. Weydenstraat 2, 5213 CA  ‘s-Hertogenbosch  

telefoon: 088-0237500  

info@farent.nl www.farent.nl  
  

http://www.ggdhvb.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
mailto:m.arends@komm.nl
http://www.komm.nl/
mailto:leerplicht@s-hertogenbosch.nl
mailto:secetariaat@demeierij-po.nl
mailto:secetariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/
http://www.demeierij-po.nl/
mailto:info@farent.nl
http://www.farent.nl/
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Tandverzorging 

Centrum voor Tandzorg ‘s-Hertogenbosch 

Eekbrouwersweg 4, 5233 VG ’s-Hertogenbosch 

Groote Wielenlaan 109, 5247 JB Rosmalen 

telefoon: 073-641 65 65 

info@centrumtandzorg.nl www.centrumtandzorg.nl  

 

Veilig Thuis Brabant-Noordoost 

advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

Oude Vlijmenseweg 112, 5223 GS ‘s-Hertogenbosch 

Postbus 1163, 5200 BE ‘s-Hertogenbosch 

telefoon: 088-243 9300 (voor professionals) / 0800-2000 (gratis) 

info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl www.veiligthuisbno.nl 

  

 

 
 
 
 

 

mailto:info@centrumtandzorg.nl
http://www.centrumtandzorg.nl/
mailto:info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl
http://www.veiligthuisbno.nl/
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ende opvang en onderwijs  

Alle kinderen zijn welkom bij kindcentrum/basisschool. Indien uw kind een ondersteuningsbehoefte heeft 

zal de basisschool/kindcentrum conform de Wet Passend Onderwijs deze ondersteuningsbehoefte 

onderzoeken om na te gaan of de benodigde ondersteuning door de school geboden kan worden. 

 


