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Voorwoord 
 
 

Montessorischool Merlijn… De 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 schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij 

onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, 

vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er  wordt  beschreven hoe wij het 

onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we 

belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We 

geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag 

verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid 

van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. 

We staan altijd open om te reageren op vragen, problemen en ideeën. En ook 

voor een rondleiding of kennismaking zijn ouders meer dan welkom. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier. 

 

Namens het team van Montessorischool Merlijn, 

Janneke van de Laar 

directeur 
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1 Over de school 

 

1.1 Algemene gegevens 

 
Contactgegevens 

Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring) 

Zilverkruid 12  

5237 HA Den Bosch 

073-8442725 

http://www.montessorischoolmerlijn.nl 

info@montessorischoolmerlijn.nl 
 
 

 

 

 

 

Schoolbestuur 

Stg. Algemeen Toegankelijk Onderwijs 's-Hertogenbosch eo 

Aantal scholen: 16 

Aantal leerlingen: 4.872 

http://www.ato-scholenkring.nl 
 

 

 
Schooldirectie 

 

Functie Naam E-mailadres  

Directeur Janneke van de Laar directie@montessorischoolmerlijn.nl 
 

 

 
Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij. 
 

 
  

http://www.montessorischoolmerlijn.nl/
mailto:info@montessorischoolmerlijn.nl
http://www.ato-scholenkring.nl/
mailto:directie@montessorischoolmerlijn.nl
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212 

Aantal leerlingen 

 
 

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren 

 

2020-2021  
 

Het leerlingenaantal van Montessorischool Merlijn is stabiel. Meestal zijn er meer 
aanmeldingen dan dat er plek is, waardoor het aantal groepen en de groeps-groottes 
gelijk kunnen blijven. Het aannamebeleid is erop gericht om groepen van 27 kinderen 

te hanteren. 

De school bestaat uit acht heterogene groepen: 

 

• OB1 - groep 1/2 

leerkrachten: Sandra Maas en Heleen van Berkel 

ondersteuners: Karin van den Heuvel en Anita van Alebeek 

• OB2 - groep 1/2 

leerkrachten: Jennifer Raps en Annefleur van Ooijen 

ondersteuners: Karin van den Heuvel en Anita van Alebeek 

 

• MB1 - groep 3/4/5 

leerkrachten: Hannie Schmidhamer en Mariska Govers 

ondersteuner: Anja Hooijen 

• MB2 - groep 3/4/5 

leerkrachten: Hanneke Smits en Anne-Will Mulders 

ondersteuner: Anja Hooijen 

• MB3 - groep 3/4/5 

leerkrachten: Judith Geevers en Mariska Govers 

ondersteuner: Karin van den Heuvel 

 

• BB1 - groep 6/7/8 

leerkrachten: Hanneke de Haan en Saskia Maridjan 

ondersteuners: Anouk Putters en Anja Hooijen 

• BB2 - groep 6/7/8 

leerkrachten: Birgit Kuijpers en Annefleur van Ooijen  

ondersteuner: Anouk Putters 

• BB3 - groep 6/7/8 

leerkrachten: Joyce Blokx en Marjolein Kolster 

ondersteuner: Anouk Putters 
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1.2 Missie en visie 

 

Kenwaarden van de school 
 

• eigenheid; 

• plezier; 

• vertrouwen; 

• verantwoordelijkheid; 

• inspireren en nieuwsgierig zijn.  

 
Missie en visie 

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 vervolgstappen en 
materialen aan te bieden. Zo creëren we een omgeving die het kind prikkelt tot activiteit 
en creativiteit. 

Help mij het zelf te doen, 

Leer mij het zelf te doen, 

Laat mij het zelf doen! 

 
Montessorischool Merlijn 

Montessorischool Merlijn is een moderne montessorischool. Zodra je over de 

drempel stapt, weet je het meteen: "Dit is een montessorischool". Kinderen 

krijgen de ruimte om hun natuurlijke en unieke behoefte om te leren te laten zien. 

Op Merlijn kijken en luisteren de leerkrachten telkens opnieuw naar de behoeften 

van de kinderen. Ze passen daar de materialen en begeleiding op aan. Dat 

noemen wij de voorbereiding omgeving. Kinderen werken individueel of in kleine 

groepjes aan werk dat zij zelf kiezen. De leerkracht stimuleert kinderen om 

telkens een stap verder te zetten. 

  

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/montessorionderwijs/
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De komende jaren ontwikkelt Merlijn zich steeds meer als een school: 

 
• Waar kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn en doelgericht kunnen werken met 

de leerkracht als begeleider. Kinderen weten wat ze kunnen leren en in 

welke stappen dit kan. Kinderen delen dit met hun ouders tijdens 

ouderkindgesprekken; 

• 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; 

• Waar de kinderen in een goed voorbereide omgeving in onafhankelijkheid 

kunnen ontdekken, leren en werken; 

• Waar we als team zeggen wat we doen en doen wat we zeggen; 

• Waar wij als team flexibel en creatief zijn en vanuit doorgaande leerlijnen 

maatwerk bieden in ons onderwijsaanbod; 

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

montessori uitstraalt. De school en het schoolplein worden gezien als 

voorbereide omgeving en stralen duurzaamheid uit. 

 

ATO-Scholenkring 

Montessorischool Merlijn hoort bij ATO-Scholenkring. Dit is een stichting van in 
totaal 16 scholen/kindcentra. ATO staat voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs.  
Dit is waar ATO voor staat: 
“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 hen 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.” 

De scholen en kindcentra van ATO hebben de volgende uitgangspunten: 

 

• Ieder kind is welkom, ongeacht afkomst, godsdienst of levensbeschouwing; 

• We houden rekening met de verschillen tussen kinderen; 

• We behandelen elkaar met respect en openheid; 

• We bieden een fysieke en sociaal veilige omgeving. 

We doen er alles aan om het onderwijs te blijven verbeteren. Hoe we dit doen, 

staat in ons Koersplan  2019-2023. Op de website www.ato-scholenkring.nl kunt u het 

koersplan vinden, meer lezen over onze thema’s en over ons. Ook staat op de 

website hoe wij georganiseerd zijn. Heeft u vragen over ATO- Scholenkring, dan 

kunt u die ook altijd stellen aan de directeur. 

https://www.ato-scholenkring.nl/file/download/default/7AB3152E450E3910BED00C8435A50198/Koersplan%202019-2023%20ATO-Scholenkring.pdf
https://www.ato-scholenkring.nl/file/download/default/7AB3152E450E3910BED00C8435A50198/Koersplan%202019-2023%20ATO-Scholenkring.pdf
https://www.ato-scholenkring.nl/
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2 Het onderwijs 

 

2.1 Organisatie van het onderwijs 

 

Onze groepen zijn heterogeen, dat betekent dat er meerdere jaargroepen bij elkaar 

zitten. Dat is kenmerkend voor een montessorischool. In de onderbouw zitten twee 

jaargroepen bij elkaar. In de middenbouw en bovenbouw zijn dat er drie. Zo krijgt 

elk kind krijgt de kans om een keer jongste, middelste en oudste kind te zijn. 

Elk jaar brengt nieuwe kansen en verantwoordelijkheden mee. Kinderen leren 

zorgen voor elkaar en te vertrouwen op de hulp van een ander. Daarnaast krijgen ze 

meer zicht op het leerstofaanbod en wat ze daarvan allemaal al weten en kunnen. 

Ze raken geïnspireerd door te zien wat er nog kan volgen en kijken tevreden terug 

op welke doelen ze al behaald hebben. Meedoen op een ander niveau gaat heel 

makkelijk, kinderen hoeven er niet speciaal de groep voor uit. Leerkrachten leren in 

drie jaar tijd kinderen én hun ouders heel goed kennen. Elk kind heeft eigen werk, 

maar er zijn genoeg momenten dat kinderen in kleine groepjes les krijgen. Maar ook 

is de groep vaak bij elkaar voor de les. Bijvoorbeeld tijdens gym- of muziekles, bij 

spreekbeurten en andere presentaties of bij algemene lessen wereldoriëntatie. 

Voor meer informatie over de montessorivisie kunt u ook dit filmpje bekijken. 
 

 

  

https://youtu.be/0eKOIqWj7K0
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Invulling onderwijstijd 

Wat is Onderwijstijd? 

Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De 

invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op 

voldoende uren onderwijs. 

 

Invulling onderwijstijd onderbouw 

 

Vak Groep 1 Groep 2 

Taalontwikkeling 4 uur 4 uur 

Rekenontwikkeling 4 uur 4 uur 

Zintuiglijke ontwikkeling 2 uur 2 uur 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 3 uur 3 uur 

Kunstzinnige en creatieve ontwikkeling 2,75 uur 2,75 uur 

Wereldoriëntatie (kosmisch onderwijs) 1,50 uur 1, 50 uur 

Gymles  1,25 uur 1,25 uur 

Buiten spelen 5,25 uur 5,25 uur 

Oefeningen van het dagelijks leven 1 uur 1 uur 

Engelse taal 0,50 uur 0,50 uur 

Totaal 25,75 uur 25,75 uur 

 

In de onderbouwgroepen zijn de verschillende ontwikkelgebieden de hele dag met 

elkaar verweven. Montessorischool Merlijn werkt niet met een vast rooster, maar 

met een langere periode waarin kinderen hun eigen activiteiten kiezen. De 

leerkracht heeft de ruimte om in te spelen op de ontwikkelingsbehoefte van de 

kinderen. Bovenstaande verdeling is daarom een globale weergave; het is maar 

net hoe je de verschillende vakken indeelt. Een rekenactiviteit in de kring vraagt 

bijvoorbeeld veel sociale vaardigheden en een les over de kikker kan ook heel 

creatief zijn en tegelijk de motorische ontwikkeling stimuleren. Kinderen uit de 

onderbouw krijgen één keer per week les in de grote gymzaal onder leiding van 

een vakleerkracht en één keer per week in de speelzaal door de eigen leerkracht. 

Engelse taal wordt door een vakleerkracht gegeven. De omgeving is ingericht op een 

manier waardoor kinderen geprikkeld worden nieuwe dingen te ontdekken en te leren. 
Dat doen ze alleen of samen met een ander. Vanaf dag één stimuleren wij de 
zelfredzaamheid. Ook leren kinderen al vroeg hun eigen werk te organiseren. We 

noemen dit executieve functies. 
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Invulling onderwijstijd middenbouw en bovenbouw 
 

Vak Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 

Lezen 6 uur 5,75 uur 5,75 uur 4 uur 4 uur 4 uur 

Taal 
 

5 uur 

 

5 uur 

 

5 uur 

 

6 uur 

 

6 uur 

 

6 uur 

Rekenen en 
wiskunde 

 
5 uur 

 
5 uur 

 
5 uur 

 
5 uur 

 
5 uur 

 
5 uur 

Wereldoriëntatie 
(kosmisch) 

 
3,25 uur 

 
3,25 uur 

 
3,25 uur 

 
3,25 uur 

 
3,25 uur 

 
3,25 uur 

Kunstzinnige en 

creatieve vorming 

 
0,75 uur 

 
0,75 uur 

 
0,75 uur 

 
0,75 uur 

 
0,75 uur 

 
0,75 uur 

Gymles 1,50 uur 1,50 uur 1,50 uur 1,50 uur 1,50 uur 1,50 uur 

Engelse taal 0,50 uur 0,50 uur 0,50 uur 1 uur 1 uur 1 uur 

Muziek 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur  

Verkeer 0,25 uur 0,50 uur 0,50 uur 0,50 uur 0,50 uur 0,50 uur  

Burgerschap/ 
sociale ontwikkeling 

0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 1 uur 1 uur 1 uur  

Zorg voor de 
omgeving 

0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur 0,75 uur  

Buiten spelen 1,25 uur 1,25 uur 1,25 uur 1,25 uur 1,25 uur 1,25 uur  

Totaal 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75  

 

Op Montessorischool Merlijn werken we niet met een vast rooster, maar met een vrije 

werkperiode. Kinderen kiezen hun eigen leerdoelen en werk. De leerkracht loopt rondes 

langs alle kinderen. Zo weet de leerkracht waar alle kinderen mee bezig zijn en welke 

hulp ze nodig hebben. Hierna geeft de leerkracht lesjes aan individuele of kleine 

groepjes kinderen. Of de leerkracht plant een gesprekje met een kind, omdat er iets 

bijzonders aan de hand is. Daar is alle ruimte voor. De lessen bewegingsonderwijs en 

Engelse taal worden door vakleerkrachten gegeven. De leerkracht weet wat de kinderen 

nodig hebben om verder te ontwikkelen. In de ochtend werken de meeste kinderen aan 

de basisvakken zoals lezen, spellen en rekenen. Twee keer per week houden we de 

kosmische middag. Grote thema's vormen dan de basis voor een werkperiode vol 

wereldoriëntatie, creatieve vakken, techniek, koken of eigen onderzoek. De omgeving is 

zo ingericht dat kinderen geïnspireerd raken om steeds nieuwe dingen te leren, dat 

noemen we de voorbereide omgeving. 
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Extra faciliteiten 

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten: 

 
• bibliotheek; 

• mediatheek; 

• technieklokaal; 

• speellokaal; 

• keuken; 

• gymlokaal;  

• lokaal 9. 

Lokaal 9 is een extra lokaal waar een groepje kinderen onder begeleiding van 

een ondersteuner in rust kan werken en/of extra begeleiding krijgen. 
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2.2 Het team 
 

 

Het team 

 
• De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Alle leerkrachten die 

op school werken zijn montessorigeschoold (of volgen de opleiding). Sommige 

leerkrachten hebben nog een andere rol zoals expertleerkracht; 

• De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft gymlessen aan de kleuters 

(1x per week) en alle andere kinderen (2x per week); 

• Er zijn vijf leraarondersteuners en onderwijsassistenten die zorgen dat uw 

kind in de groep extra aandacht of zorg kan krijgen. Ook verzorgen de 

ondersteuners workshops voor ons kosmisch onderwijs (koken, creatief, 

techniek enz.) of activiteiten met bewegend leren. Elke ondersteuner heeft 

een eigen specialisme (bijvoorbeeld dyslexieprotocol, overgang groep 2-3 of 

arrangementszorg); 

• De Intern Begeleider zorgt ervoor dat alle kinderen, ook als dat meer 

zorg vraagt, goede begeleiding krijgen (passend onderwijs); 

• De administratieve kracht en conciërge ondersteunen bij alles waar geen 

les gegeven hoeft te worden; 

• De directeur geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de 

onderwijskwaliteit en veiligheid van de school. 

In schooljaar 2021/2022 starten wij met een pilot Engels op school waar 

vakleerkrachten bij betrokken zijn. Deze vakleerkrachten maken officieel nog 

geen deel uit van ons team, maar zullen wel onderwijs verzorgen. Op onze website 

vindt u de namen en gezichten van alle teamleden. 

 
Stuurgroepen 

Bijna alle teamleden zitten in een stuurgroep. Elke stuurgroep zet zich in om het 

onderwijs op Merlijn nog beter te maken. Stuurgroepleden onderzoeken 

bijvoorbeeld nieuwe methoden of zorgen ervoor dat we voldoende materialen 

hebben om goed te kunnen werken. De stuurgroep houdt zich onder andere bezig 

met een ontwikkelvraag of speerpunt van ons jaarplan. Bijvoorbeeld hoe we nog 

meer creatief kunnen werken binnen de kosmische lessen of hoe we rekenen 

kunnen combineren met lichaamsbeweging. Elke stuurgroep wordt geleid door een 

expertleerkracht die informatie meeneemt naar het Expertteam. Montessorischool 

Merlijn heeft de volgende stuurgroepen: 

• taal; 

• rekenen; 

• sociaal-emotionele ontwikkeling (seo); 

• kosmisch onderwijs en cultuur. 
  

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/het-team/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/het-team/
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Expertteam 

Het expertteam bestaat uit: 

 
• expertleerkracht-taal (Heleen van Berkel); 

• expertleerkracht-rekenen (Mariska Govers); 

• expertleerkracht-sociaal emotionele ontwikkeling (seo) (Marjolein Kolster); 

• expertleerkracht-meerbegaafdheid (Anne-Will Mulders); 

• Intern Begeleider (Mirjam Vollinga); 

• directie (Janneke van de Laar). 

De expertleerkrachten coördineren elk hun eigen stuurgroep. Ook ondersteunen zij 

de leerkrachten bij de leerlingenzorg op basisondersteuning niveau 1 en 2 (zie 

paragraaf 'Ondersteuning van leerlingen'). Daarnaast speelt het expertteam een 

belangrijke rol in de kwaliteitszorg van Merlijn (zie paragraaf 'Kwaliteitszorg en 

schoolplan'). Het expertteam beslist over onderwijsinhoudelijke zaken. Bijv. hoe 

we het welbevinden van de kinderen goed in zicht houden of hoe we hoofdrekenen 

aanbieden. 

 
MT 

Het MT bestaat uit twee bouwcoördinatoren en de directie. Het MT beslist over orga-

nisatorische zaken die niet binnen het expertteam passen. Bijvoorbeeld over de 

planning van de studiedagen of hoe we vervanging regelen bij afwezige leerkrach-

ten. Het MT bestaat uit: 

• Mariska Govers (bouwcoördinator); 

• Heleen van Berkel (bouwcoördinator); 

• Janneke van de Laar (directie). 

 
Stagiaires in de school 

ATO-Scholenkring vindt het belangrijk dat jonge onderwijsmensen zich goed kunnen 

ontwikkelen. Daarom werken we samen met de PABO en/of met andere opleidingen 

uit de regio. 

 

 
Opleidingsschool 

Montessorischool Merlijn is een opleidingsschool (OLS). Ieder jaar hebben we een 

aantal studenten van de Fontys PABO ’s-Hertogenbosch. Anne-Will Mulders 

begeleidt als basisschoolcoach de studenten en de collega’s. Soms hebben we ook 

stagiaires die hun afstudeerstage hebben op onze school. Dat zijn vierdejaars-

studenten van de PABO. Ze doen onderzoek, geven les aan een groep en zijn 

onderdeel van het team. 

 
Overige opleidingen 

Ieder jaar ontvangen we studenten van de opleiding tot onderwijsassistent. Zij 

bereiden bijvoorbeeld activiteiten voor, geven les, werken met individuele kinderen 

of met kleine groepjes. Onze leerkrachten begeleiden de stagiaires. U kunt ze 

tegenkomen in de school of bijvoorbeeld op een ouderavond. 

https://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/zo-werken-wij
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Vakleerkrachten 

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig: 

  Engelse taal    Bewegingsonderwijs 

  

Vervanging afwezige leerkrachten 

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

personeel. Dit heeft te maken met het lerarentekort dat steeds groter wordt. Ook op 

onze school merken we hier inmiddels de gevolgen van. Het wordt het lastiger om inval 

geregeld te krijgen als er een collega ziek is. Op korte termijn verwachten wij dan ook, 

dat het noodzakelijk zal zijn om groepen een vrije dag te geven als er geen vervanging 

meer is en alle opties om het intern te regelen niet meer mogelijk zijn. Dit is uiteraard 

geen wenselijke situatie en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. We gebruiken dit 

protocol om vervanging te regelen. 

 

 
 

2.3 Aanbod voor het jonge kind 

 

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met 

een kinderopvang in de buurt: Het Kinderspeelkasteel. 

 

Montessorischool Merlijn vormt samen met basisschool De Bron en Smallsteps 

Kinderspeelkasteel het Kindcentrum Maaspoort. We willen alle kinderen van 0-13 

jaar één doorgaande ontwikkeling bieden.  

 

 
Het peuterarrangement en de peuteracademie 

Kinderen kunnen vanaf 2,5 jaar naar de peuterspeelzaal. Als kinderen op het 

kinderdagverblijf zitten, gaan ze vanaf 3 jaar naar de peuteracademie. Pedago-

gische medewerkers van Smallsteps stimuleren kinderen in hun ontwikkeling en 

bereiden ze voor op de basisschool. Kinderen van de peuterspeelzaal en de 

peuteracademie komen regelmatig op peuterstage. De kinderen komen een aantal 

weken een aantal uur in de ochtend naar Merlijn. Daar doen ze mee aan een 

kringactiviteit, eten fruit en spelen buiten. 

 
  

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/vervangingsbeleid/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/vervangingsbeleid/
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/den-bosch-kinderspeelkasteel/peuteropvang
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/den-bosch-kinderspeelkasteel/kinderdagverblijf
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Warme overdracht 

Als een kind gaat starten op de basisschool vindt er een warme overdracht plaats 

tussen de pedagogisch medewerkers en de basisscholen. Ouders krijgen natuurlijk 

een intakegesprek waarin zij veel vertellen over hun kind en de wendagen 

afspreken. De overdracht van de kinderopvang geeft dan extra informatie. 

 

Kindbespreking 0-4 

Soms spelen er nog voordat kinderen op de basisschool zitten vragen die belangrijk 

zijn voor de cognitieve, emotionele of sociale ontwikkeling of opvoeding. Die vragen 

worden in de kindbespreking 0-4 besproken. Bij de kindbespreking komen de 

ouders, de pedagogisch medewerkers van de groep en de jeugdverpleegkundige 

samen. Als een kind ouder is dan 3,5 jaar, zitten ook de Intern Begeleiders van 

school bij het gesprek. Soms sluiten ook andere hulpverleners aan, bijvoorbeeld een 

logopedist of GGD- arts. 

De kindbespreking heeft als doel om: 

- de ernst van de vraag te bepalen; 

- een mogelijke oorzaak van het gedrag te bepalen; 

- de pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf te helpen; 

- andere hulpverleners in te schakelen als dat nodig is  
(bijv. Juvans, GGD, Divers, MEE, KOO); 

- ouders te helpen met het starten van de juiste hulp of te begeleiden. 

 

Meer informatie over de kindbespreking vindt u in deze handige flyer of uitgebreide 

beschrijving op de site van Compas. 

 

De vliegende Brigade 

Als aanvulling op de kindbespreking kan De Vliegende Brigade helpen. De Vliegende 

Brigade bestaat uit orthopedagogen en hulpverleners die een observatie doen en 

daarna adviezen geven aan de pedagogisch medewerkers en ouders. Soms geeft de 

Vliegende Brigade voor een korte periode zelf begeleiding aan het jonge kind. 

https://www.compasnul13.nl/digidact_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=44&OriginModID=2611&OriginItemID=0&CustID=819&ComID=44&DocID=2&Ext=.pdf
https://www.compasnul13.nl/digidact_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=44&OriginModID=2611&OriginItemID=0&CustID=819&ComID=44&DocID=25&Ext=.pdf
https://www.compasnul13.nl/digidact_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=44&OriginModID=2611&OriginItemID=0&CustID=819&ComID=44&DocID=25&Ext=.pdf
https://www.compasnul13.nl/digidact_C02/ShowDocument.asp?OriginCode=H&OriginComID=44&OriginModID=2611&OriginItemID=0&CustID=819&ComID=44&DocID=89&Ext=.pdf
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2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan 

 

Wat is kwaliteitszorg? 

Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan 

helpt hen om onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. 

Kwaliteitszorg gaat over de manier waarop de doelen in het plan worden bereikt. 

 
 

Doelen in het schoolplan 

 

De Gulden tien (erkenning NMV) 

Als montessorischool handelen wij volgens 'De Gulden tien'. Dit zijn tien criteria die 

zijn opgesteld vanuit de Nederlandse Montessori Vereniging. Ze gelden als kwali-

teitskenmerken die nodig zijn om een erkende montessorischool te zijn. Merlijn 

voldoet al aan veel kenmerken. Maar natuurlijk ontwikkelt de school zich door. De 

Gulden tien zijn voor schoolplan 2019-2023 uitgewerkt in de volgende ambities: 

• Ons kosmisch onderwijs wordt verrijkt met buitenlessen, muziek, techniek, 

drama en beeldende vorming; 

• In ons kosmisch onderwijs werken kinderen met onderzoekend en ontdekkend 
leren; 

• Ouders kennen de pedagogische visie van het montessorionderwijs en Merlijn 
goed; 

• De hal, bovenverdieping en lokalen zijn heringericht, zodat kinderen nog 

zelfstandiger en vrijer kunnen bewegen; 

• De inrichting van de lokalen geeft kinderen meer zicht op de leerlijnen in 

materialen en overzichten zoals de tijdlijnen en de klimaten; 

• Kinderen kunnen zelf hun ontwikkeling volgen en weten welke vervolgstappen 
ze kunnen nemen; 

• Parnassys Leerlijnen wordt verder ontwikkeld, waardoor kinderen steeds 

beter individueel gevolgd kunnen worden; 

• In de verantwoording staat het kind en zijn eigen ontwikkeling centraal; 

• Kinderen werken met een kindwerkdossier (portfolio) en we voeren 
ouderkindgesprekken. 
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Schoolplan 2019-2023 

Daarnaast zijn er allerlei andere onderwerpen waarop Merlijn blijft verbeteren. 

Hieronder staan de belangrijkste doelen. Deze doelen staan gepland tussen 2019 

en 2023. Niet alle doelen komen dus tegelijk aan bod. Tussendoor kunnen er 

doelen bijkomen die bij het schrijven van het Schoolplan in 2019 nog niet bekend 

waren. Vaak komt dat door ontwikkelingen van buitenaf.  

Kinderen 

 
• Ruimte bieden voor verschil in leerstijl en -tempo; 

• Verbreden aanbod voor meerbegaafde leerlingen; 

• Kinderen betrekken bij en laten verantwoorden over hun eigen ontwikkeling; 

• Voeren van ouderkindgesprekken waarin het kind de ouders meeneemt in 

zijn of haar ontwikkeling; 

• Implementatie eenduidig gedragsprotocol, anti-pestprotocol, veiligheids- en BHV-
plan; 

• Implementatie Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

Ouders en verzorgers 
 

• Starten Merlijn Café waarin ouders uitleg krijgen over de visie en mee 

kunnen denken over een uzitwerking hiervan; 

• Implementatie ouderportal Social Schools; 

• Verbeteren communicatie rond kinderen in zorgniveau 3 en 4. 
 

Team 
 

• Efficiënter werken en borging van gemaakte afspraken; 

• Kwaliteitskaarten ontwikkelen voor interne processen; 

• Werkdruk verminderen aan de hand van één kind, één plan; 

• Beschrijven en bewaken didactische vaardigheden van leerkrachten; 

• Kennis van de leerlijnen op referentieniveaus en volgens het principe 

Niet Stapelen Maar Vervangen; 

• Inzet van krachtige, wetenschappelijke interventies; 

• Compleet ingericht Parnassys Leerlijnen met alle doelen per vakgebied; 

• Implementatie Triband Verantwoorden. 
 

Aanbod en onderwijs 

 
• Inzet bewezen methoden om resultaten van spelling, lezen en rekenen te 

versterken; 

• Versterken basisvaardigheden digitale geletterdheid; 

• Aanschaf ICT-middelen om ICT-vaardigheden te stimuleren (Beebots, Lego We Do 
enz.); 

• Er is een doorlopend aanbod voor Engels van groep 1 t/m groep 8; 

• Er is ruimte voor bewegend leeractiviteiten; 

• Implementatie rekenmethode Ik wil rekenen van groep 1 t/m 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=UBCxxiDBi50&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UBCxxiDBi50&t=3s
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Schoolgebouw en omgeving 
 

• Inrichting groen schoolplein (insectenhotel, nestkastjes, struiken en planten, 
enz.); 

• Kapstokken aanpassen; 

• Verkeersveiligheid bevorderen (aanleg zebrapad, fietsenrekken verplaatsen); 

• Kinderen leveren een bijdrage aan onderhoud van de moestuin, het plein en de 

plantenbakken. 
 

De voorbereide omgeving 
 

Door goed te observeren zien wij wat de behoeften zijn op een bepaald moment van 

een kind. We spelen daarop in door de juiste stappen en materialen aan te bieden. 

Zo zetten we een omgeving neer die het kind prikkelt tot eigen activiteit en 

creativiteit. Montessorischolen noemen dit de voorbereide omgeving. Merlijn geeft 

kinderen de vrijheid om hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Wij vertrouwen het 

kind en zijn of haar wil en mogelijkheid om te ontwikkelen. Wij hebben als doel om 

de voorbereide omgeving zo in te richten dat het kind vrijheid ervaart op de 

manieren hieronder. Niet elk kind kan al deze vrijheden aan; de leerkrachten en -

ondersteuners helpen en ondersteunen waar nodig de kinderen om hierin zelf een 

weg te vinden. 

• Vrijheid met wat het kind werkt; 

• Vrijheid met wie het kind werkt; 

• Vrijheid waar het kind werkt; 

• Vrijheid hoe lang het kind met iets werkt; 

• Vrijheid hoe vaak het kind met iets werkt; 

• Vrijheid op welke wijze het kind met iets werkt; 

• Vrijheid aan welke leerdoelen het kind werkt. 

 
 
De zeven beloften 

Als montessorischool proberen wij voor elk kind de zeven redenen om te kiezen voor 

Montessori waar te maken (bron: NMV). 

Omdat u kunt zien dat uw kind: 

 
1. zelf actief kan zijn in een voorbereide en veilige omgeving die uitdaagt tot 

ontdekken; 

2. de kans krijgt de eigen talenten en interesses te ontwikkelen; 

3. plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen; 

4. leert keuzes te maken en te plannen; 

5. steeds leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten; 

6. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil; 

7. zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen. 

 

 
 

https://748fb0d2-30d7-4b92-bf3c-c86634e2ebad.filesusr.com/ugd/c6201e_5cb7b739a16c44be8ce870373fbfce83.pdf
https://748fb0d2-30d7-4b92-bf3c-c86634e2ebad.filesusr.com/ugd/c6201e_5cb7b739a16c44be8ce870373fbfce83.pdf
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Hoe bereiken we deze doelen? 

 

We houden de kwaliteitszorg binnen onze school actueel door uit te gaan van vijf 
vragen: 

 
1. Doen we de goede dingen? 

2. Doen we de dingen goed? 

3. Hoe weten we dat? 

4. Vinden anderen dat ook? 

5. Wat doen we met die wetenschap? 

Merlijn neemt deel aan de audits van: 

• de Nederlandse Montessori Vereniging; 

• het kwaliteitsteam ATO-Scholenkring; 

• AVG-functionarissen. 

Merlijn verantwoordt het schoolbeleid en de schoolontwikkeling aan: 

 
• de Onderwijsinspectie via het Schoolplan en de leeropbrengsten; 

• het College van Bestuur van ATO-Scholenkring via jaarlijkse 

kwaliteitsgesprekken en schoolbezoeken; 

• aan samenwerkingsverband De Meierij via jaarlijkse evaluatie; 

• de Medezeggenschapsraad via de vergaderagenda van de MR en 

voorbesprekingen met de voorzitter. 

Merlijn analyseert de eigen resultaten en ontwikkeling door: 

 
• groepsbezoeken en nabesprekingen aan de hand van kijkwijzers; 

• diagnostische observaties of onderzoeken door IB-er of expertleerkracht; 

• handelingsplannen en arrangementen van de kinderen; 

• driewekelijkse IB/directie-gesprekken; 

• groeps- en leerlingbesprekingen; 

• onderwijsinhoudelijke overleggen binnen de bouw; 

• jaarlijkse ambitie-, functionerings- of beoordelingsgesprekken; 

• tweejaarlijkse oudertevredenheidspeiling; 

• tweejaarlijkse personeelstevredenheidsonderzoek; 

• jaarlijkse veiligheidsmonitor kinderen; 

• exitonderzoeken met vertrekkende kinderen, ouders en teamleden; 

• vierjaarlijkse Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (arbo-zaken); 

• vierjaarlijkse Quick Scan Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. 
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3 Ondersteuning en veiligheid 

 

3.1 Ondersteuning van leerlingen 

 

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel? 

Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteunings-

profiel staat welke extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteu-

ning. Ook staat in het document welke doelen en wensen de school heeft voor de 

toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de ondersteuning aan bod. 

Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het schoolondersteunings-

profiel op. 

 

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (ook wel SOP genoemd). 

Daarin staat wat we doen om kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo weet 

u wat u als ouder kunt verwachten. In het schoolondersteuningsprofiel staat 

bijvoorbeeld: 

• welke basiskwaliteit en basisondersteuning we bieden; 

• welke extra ondersteuning we kunnen bieden; 

• wie wat doet als een kind meer ondersteuning nodig heeft (de zorgstructuur); 

• wat de grenzen zijn van wat we kunnen bieden; 

• welke doelen en ambities we hebben.  

U vindt het SOP op onze website. 

Montessorischool Merlijn werkt samen met samenwerkingsverband (SWV) de Meierij. 

We zijn een openbare basisschool en streven naar thuis nabij onderwijs. Dat 

betekent dat álle kinderen welkom zijn op Merlijn en dat we deze kinderen kunnen 

begeleiden (tenzij de groepen vol zitten). Ouders denken mee over wat er bij hun 

kind kan passen. Zij kennen hun kinderen immers het best en vullen de onderwijs-

expertise van leerkrachten mooi aan. Soms lukt het niet om een kind op de eigen 

school passende hulp te bieden. De scholen in de wijk Maaspoort/Empel houden 

dan een crisisberaad om mee te denken in oplossingen en eventueel om te 

bekijken of een andere school in de buurt een betere begeleiding kan bieden. 

 
  

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/handige-informatie/schoolondersteuningsprofiel-sop/
https://www.demeierij-po.nl/
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Montessorischool Merlijn kent vier zorgniveaus: 

 
• basisondersteuning niveau 1 (preventief) 

Wij bieden elk kind een breed aanbod aan: vakken zoals taal, rekenen en 

wereldoriëntatie, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve 

functies (plannen en organiseren). Wij bieden een pedagogisch sterk en veilig 

klimaat waarin kinderen leren verantwoordelijk voor hun eigen leerproces te 

zijn en waar kinderen leren elkaar te helpen en voor elkaar te zorgen. 

• basisondersteuning niveau 2 (licht curatief) 

Zodra er zich (mogelijke) problemen in de ontwikkeling voordoen, proberen 

we deze te verbeteren met extra hulp in de groep. De expertleerkrachten (zie 

'Het team') ondersteunen de leerkrachten en soms ook kinderen. Voorbeelden 

hiervan zijn het extra oefenen van de tafels of een stappenplan om op tijd 

hulp te vragen aan de leerkracht. 

• extra ondersteuning niveau 3 (curatief) 

Als niveau 2 onvoldoende resultaat heeft, komt de Intern Begeleider (IB) in 
beeld. Die stemt af met externen wat de beste hulp is. Meestal wordt dan de 
hulp aan de kinderen nog gegeven door de eigen leerkracht of leraarondersteu-
ner. Bijvoorbeeld door de inzet van een computerprogramma bij ernstige 

dyslexie. Soms werken kinderen al met een logopedist of iemand anders. 

• extra ondersteuning niveau 4 (arrangement) 

Soms heeft een kind zulke specialistische hulp nodig, dat een leerkracht of 

leraarondersteuner die niet kan bieden in de groep. Het aanbod op school 

krijgt dan de vorm van een arrangement. Soms werkt het onderwijs (SWV) 

dan samen met de zorg (bijv. Kentalis). Ook hier is IB de coördinator. 

Externe begeleiders werken met de kinderen en/of begeleiden de leerkracht 

en leraarondersteuners. Voorbeelden van deze ondersteuning zijn het 

voorbereiden van een boekpresentatie als een kind een taalstoornis heeft of 

een time-out regeling als kinderen zo boos worden dat ze niet in de klas 

kunnen blijven. 

Als alle bovenstaande niveaus de problemen in de ontwikkeling onvoldoende 

verhelpen, stroomt een kind uit naar het Speciaal Onderwijs. 

 

Gediplomeerde specialisten op school 

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school: 

 

Specialist Aantal uur per week 

     Gedragsspecialist 8 uur 

     Intern begeleider 24 uur 

     Leraarondersteuner 104 uur 

     Onderwijsassistent 32 uur 

     Rekenspecialist 8 uur 

     Taalspecialist 8 uur 

     Specialist meerbegaafdheid 2 uur 
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3.2 Veiligheid op school 

 
Anti-pestprogramma 

Op montessorischolen staat het pedagogisch klimaat en goed zorgen voor elkaar 

voorop. Verantwoordelijkheid en rekening houden met elkaar zit verweven in de hele 

school. Montessorischool Merlijn kent individuele leerlijnen voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling. Hierbij komen diverse bronnen aan bod, waarin pestgedrag 

en het voorkomen daarvan is opgenomen. We monitoren het welbevinden en de 

sociale veiligheid meerdere malen per jaar. Signalen van pestgedrag worden direct 

opgepakt via het anti-pestprotocol. 

 

 
Sociale en fysieke veiligheid 

 

Montessorischool Merlijn monitort op een aantal manieren de sociale veiligheids-

beleving. Onder andere via de veiligheidsmonitor, het sociogram en de saqi. Maar 

we leren ook veel over kinderen door ze te observeren en uit kindgesprekken en 

ouder(kind)gesprekken. Mocht er ongewenst gedrag zijn, dan werken we volgens 

een gedragsprotocol. 

 
 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon 

 

Functie Naam E-mailadres 

anti-pestcoördinator Hannie Schmidhamer hannieschmidhamer 
@montessorischoolmerlijn.nl 

vertrouwenspersoon Anne-Will Mulders annewillmulders 
@montessorischoolmerlijn.nl 

vertrouwenspersoon Saskia Maridjan saskiamaridjan 
@montessorischoolmerlijn.nl 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/anti-pestprotocol/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/gedragsprotocol/
mailto:hannieschmidhamer@montessorischoolmerlijn.nl
mailto:hannieschmidhamer@montessorischoolmerlijn.nl
mailto:annewillmulders@montessorischoolmerlijn.nl
mailto:annewillmulders@montessorischoolmerlijn.nl
mailto:saskiamaridjan@montessorischoolmerlijn.nl
mailto:saskiamaridjan@montessorischoolmerlijn.nl
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4 Handige informatie voor ouders 

 

4.1 Hoe ouders worden betrokken 

 

Montessorischool Merlijn ziet ouders als partners. Ouders zijn experts over hun kind 

en de leerkracht is dat over het onderwijs. We werken vanuit de dynamische 

driehoek kind-ouder-school. We bespreken samen welke begeleiding kinderen het 

best kan helpen. 

 

Communicatie met ouders 

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: 

 

Montessorischool Merlijn werkt met de schoolapp Social Schools. Op deze app 

verschijnt minstens één keer per week een verslagje uit de groep, maar ook 

berichten van de leerkracht of de nieuwsbrief door de directie. Die berichten zijn 

meestal ook terug te zien op de website. Ook de medezeggenschapsraad (MR) en 

ouderraad (OR) sturen soms berichten via Social Schools. 

Drie keer per jaar voeren leerkrachten ouderkindgesprekken op school. Kinderen 

vullen van tevoren, samen met de leerkracht, een porfolio. Daarin laten kinderen 

zien wat ze hebben geleerd. De leerkracht schrijft een algemeen verslag van 

gebeurtenissen op school. Ook een overzicht van de leerontwikkeling heeft een plek 

in het portfolio. Kinderen in de onderbouw krijgen eerst een huisbezoek en doen pas 

mee met ouderkindgesprekken als ze vijf jaar zijn. Er is natuurlijk ruimte voor 

maatwerk; vraagt de ontwikkeling van uw kind om meer gesprekken of heeft u 

vragen? Dan plannen we een extra gesprek 

in. 
 

Klachtenregeling 

Montessorischool Merlijn heeft twee School Contactpersonen. Zij denken met u 

mee wat de beste route is in het geval van een klacht. Meer informatie vindt u op 

onze website via School Contact Personen. De namen van de School Contact 

Personen vindt u in hoofdstuk 'Veiligheid op school'. 

 

Ouderorganisatie (bij klachten) 

Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisaties  

Ouders & Onderwijs en Stichting Onderwijsgeschillen. 

 

Ouderinspraak 

Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd: 
 

• Ouderraad 

• Medezeggenschapsraad 

• klankbordgroep en vaste toehoorders MR 

• koffiemoment met directie 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/
https://stichtingato-live-bd7bd582eca9477085039-25778db.divio-media.com/filer_public/2e/8f/2e8f01cc-3f6c-42b8-a394-e4dfb100699d/infographic_contactpersoon_ato_invulversie_scholen5761.pdf
https://stichtingato-live-bd7bd582eca9477085039-25778db.divio-media.com/filer_public/2e/8f/2e8f01cc-3f6c-42b8-a394-e4dfb100699d/infographic_contactpersoon_ato_invulversie_scholen5761.pdf
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De Medezeggenschapsraad (MR) 

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee en beslist mee over het onderwijs op 

Merlijn. Over sommige zaken mag de MR adviseren. Bij andere onderwerpen moet 

de MR instemmen. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen. Op Merlijn 

bestaat de MR uit twee ouders en twee teamleden. De  MR betrekt de achterban 

onder andere door vaste toehoorders en een klankbordgroep. Voor schooljaar 

2021/2022 bestaat de MR uit de volgende leden (meer informatie en verslagen 

vindt u op onze  website): 

• Jurek Ceglarek (voorzitter - oudergeleding); 

• Stefan van Delft (oudergeleding); 

• Anita van Alebeek (personeelsgeleding - secretaris); 

• Birgit Kuijpers (personeelsgeleding). 
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) houdt zich bezig met 

onderwerpen die voor álle scholen en kindcentra van ATO-Scholenkring belangrijk 

zijn. De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van alle ATO-scholen. Onderwer-

pen die de GMR bespreekt zijn bijvoorbeeld het personeelsbeleid, arbo-zaken en 

financiën. De notulen van de GMR-vergaderingen kunt u krijgen via de MR-leden 

van Merlijn (meer informatie en verslagen vindt u op de site van ATO-Scholenkring). 

 

De Ouderraad (OR) 

De OR (ouderraad) houdt zich bezig met feesten, partijen en uitjes. De OR werkt 

ook nauw samen met de verkeerscommissie die uit ouders en een leerkracht 

bestaat. 

Naast de OR en MR kent elke groep klassenouders die de leerkrachten helpen met 

hand- en spandiensten. Bij excursies en uitjes gaan ouders mee als rij-ouder of ze 

blijven de hele dag om een groepje te begeleiden. Een klein aantal ouders oefent 

met kinderen, bijvoorbeeld met het lezen van Engelse boekjes of het oefenen van de 

tafels. Ook is er een groepje ouders dat de luizencontrole doet. 

 
  

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/medezeggenschapsraad-mr/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/medezeggenschapsraad-mr/
https://www.ato-scholenkring.nl/gmr
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/klassenouders/
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4.2 Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat 

deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee 

hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. 

 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €57,50  

Met de vrijwillige bijdrage willen we iets extra’s doen voor de kinderen. Bijvoorbeeld 

een excursie, het kamp van groep 8 of een activiteit bij feestdagen. Hoe hoog de 

ouderbijdrage is en wat we precies doen met de ontvangen ouderbijdragen, 

bespreekt de directeur met de MR. U bent niet verplicht om de ouderbijdrage te 

betalen. Ook als u niet betaalt, mag uw kind meedoen. Ieder jaar bepaalt de OR de 

hoogte van de ouderbijdrage. De MR moet dit goedkeuren. Elk schooljaar ontvangt u 

een bericht met informatie over het betalen van de ouderbijdrage. 

 
Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten 
bekostigd: 

 
Tussenschoolse Opvang (TSO) 

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de kinderen over. De tussenschoolse 

opvang wordt verzorgd door TSO-krachten die een vrijwilligersvergoeding krijgen. 

Om deze kosten te dekken wordt een bedrag van €87,50 per jaar gevraagd. 

Schoolkamp in de bovenbouw 

Vanaf groep 6 gaan de kinderen jaarlijks een week (vier nachten) op kamp. Dit 

kamp wordt deels betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. Om de kosten te 

dekken wordt een aanvullend bedrag van €65,- gevraagd (los van de vrijwillige 

ouderbijdrage). 
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4.3 Ziek melden en verlof aanvragen 

 

Over schoolverzuim 

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplicht-

ambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van 

geoorloofd schoolverzuim. Op www.rijksoverheid.nl staat wanneer er sprake is 

van geoorloofd verzuim. 

 

 

Ziek- of te laat melden 

Ziek- of te laat-meldingen kunt u doorgeven via onze ouderapp Social Schools. 

 

 

Verlof aanvragen 

Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in 

uitzonderlijke gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de 

schoolvakanties. 

 
Vakantieverlof 

Kinderen mogen niet buiten de schoolvakanties (mee) op vakantie. Er zijn 

uitzonderingen. Als u tijdens geen enkele schoolvakantie ten minste twee weken op 

gezinsvakantie kunt gaan. Of als u een beroep hebt waardoor het onmogelijk is om 

tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. U kunt dan met het formulier Verzoek 

verlof (vakantie) voor maximaal tien schooldagen vakantieverlof aanvragen bij de 

directeur van de school. Er zijn wel voorwaarden. U moet de aanvraag minimaal acht 

weken van tevoren bij de directeur indienen. En het verlof mag niet in de eerste 

twee weken van het schooljaar vallen. U kunt het formulier mailen naar 

info@montessorischoolmerlijn.nl. 

Bijzonder verlof 

Zijn er bijzondere omstandigheden voor verlof? Bijvoorbeeld een huwelijk of ernstige 

ziekte van naaste familie, een begrafenis of een jubileum? Met het formulier Verzoek 

verlof (bijzonder) vraagt u bijzonder verlof voor maximaal tien schooldagen aan bij de 

directeur van de school. Wij vragen om, naast het formulier, ook een bewijsstuk 

mee te sturen. Bijzonder verlof voor meer dan tien schooldagen vraagt u aan bij de 

leerplichtambtenaar met het digitale formulier. U kunt het formulier mailen naar 

info@montessorischoolmerlijn.nl 

(bron: https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/jeugd-en-gezin/leerplicht) 
  

http://www.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Jeugd_gezin/Leerplicht_schoolverl/Formulier_vakantie_verlof_minder_dan_10_schooldagen.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Jeugd_gezin/Leerplicht_schoolverl/Formulier_vakantie_verlof_minder_dan_10_schooldagen.pdf
mailto:info@montessorischoolmerlijn.nl
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Jeugd_gezin/Leerplicht_schoolverl/Formulier_bijzonder_verlof_minder_dan_10_schooldagen.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Jeugd_gezin/Leerplicht_schoolverl/Formulier_bijzonder_verlof_minder_dan_10_schooldagen.pdf
https://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scMO19.aspx/scHeader/fStart
mailto:info@montessorischoolmerlijn.nl
http://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/jeugd-en-gezin/leerplicht)
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Samenwerking met leerplicht 

Schoolverzuim, om welke reden dan ook, is een risico voor schooluitval. We kennen 

verschillende soorten verzuim, bijv. ongeoorloofd op vakantie gaan, vaak wat losse 

uren afwezig zijn, ziekte of (vaak) te laat komen. Uit onderzoek blijkt, dat school-

uitval in het voortgezet onderwijs vaak terug te leiden valt naar de basisschool. 

Preventief werk en al vroeg de oorzaak van het verzuim met ouders bespreken 

helpt heel goed om latere problemen te voorkomen. Daarom investeert de 

gemeente 's- Hertogenbosch extra in de samenwerking tussen de leerplichtambte-

naar en scholen. Ook op Merlijn werken we intensief samen met de leerplichtamb-

tenaar en, als een kind meer dan gemiddeld ziek is, met de GGD. Het gaat hier dan 

niet om handhaven, maar om al vroeg het verzuim bespreekbaar te maken. Zo 

nemen we elke zes weken de verzuimcijfers door, houdt de leerplichtambtenaar 

een ouderspreekuur op school, helpt leerkrachten met gespreksvoorbereiding en 

geeft voorlichting. 
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4.4 Toelatingsbeleid 
 

 

Aanmelden van nieuwe kleuters voor groep 1 

Voordat u uw kind aanmeldt, kunt u kennismaken met onze school. Dat kan door 

de informatie te lezen in deze schoolgids en op onze website. Natuurlijk kunt u ook 

een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. U krijgt dan informatie over 

Montessorischool Merlijn en u kunt uw vragen stellen. Ook krijgt u een korte 

rondleiding door het gebouw. In ‘s-Hertogenbosch hebben we beleid voor het 

aannemen en toelaten van kinderen. 

 
In het kort zijn dit de afspraken: 

 
• Uw kind (voor)aanmelden kan vanaf de 2e verjaardag. Dit doet u door een 

aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren. Dit formulier kunt u bij ons 

ophalen of vinden op onze website. Let op: uw kind (voor)aanmelden 

betekent nog niet dat uw kind daadwerkelijk kan starten op onze school. 

• Op 1 januari voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind 4 jaar wordt en 

voor het eerst naar school gaat, komt uw kind op de aanmeldlijst. 

Bijvoorbeeld: uw kind wordt 4 jaar in februari 2022 (dit is schooljaar 2021-

2022). Vanaf 1 januari 2021 komt uw kind dan op de aanmeldlijst. 

• Na tien weken, dus halverwege maart, hoort u of uw kind geplaatst kan 

worden. Zijn er meer kinderen aangemeld dan dat we plaatsen hebben? Dan 

kijken we naar allerlei zaken, zoals broertjes en zusjes die al op school zitten, 

een VVE-indicatie (voor kinderen met een risico op een taalachterstand) of de 

afstand tussen Montessorischool Merlijn en thuis. 

• Zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt maken we afspraken met u over 

wanneer uw kind komt wennen (maximaal tien dagdelen). U hoort dan ook 

bij welke leerkracht uw kind in de groep komt. 

Nieuwe kinderen in de groepen 2 tot en met 8 

Overstappen van de ene school naar de andere is alleen aan het begin van een 

nieuw schooljaar mogelijk. Tussentijds kan dat alleen als u verhuist of als er 

problemen zijn op school. Eerst kijken we dan of we plek hebben. Daarna nemen 

we contact op met de vorige school en hebben we een gesprek met u als ouder(s). 

We bespreken en onderzoeken of wij de begeleiding kunnen bieden die uw kind 

nodig heeft. 

 

  

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/handige-informatie/kennismaking-en-rondleiding/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/handige-informatie/kennismaking-en-rondleiding/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/handige-informatie/aanmelden/
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4.5 Andere afspraken en protocollen 

 

Verjaardagen 

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 midden- en bovenbouw vieren 

we de verjaardag zonder ouders. 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. 

 
Mobiele telefoons 

In de boven- en middenbouwgroepen komt het steeds 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. De telefoon moet uit staan. Tijdens schooltijden kunt u uw 

kind eventueel bereiken via het vaste nummer. Aan het einde van de dag kunnen de 

kinderen ze dan weer meenemen. Bij verlies, schade of diefstal zijn de ouders 

aansprakelijk. 

Zindelijkheid 

Voor het toiletbezoek spreken we met de leerlingen het volgende af: op het toilet 

deuren sluiten, altijd doorspoelen en altijd handen wassen. Wij stimuleren jongens 

om zittend te plassen. Wij gaan er van uit dat alle kinderen zindelijk zijn en zichzelf 

kunnen helpen op de wc vanaf het moment dat ze bij ons op school komen. Bij 

kleuters zijn er natuurlijk nog wel eens ongelukjes; we hebben voor noodgevallen 

verschoningen op school. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn als het de leeftijd van 

vier jaar bereikt dan vinden we het prettig dat u daar tijdig met de nieuwe 

leerkracht van uw kind over in gesprek gaat 
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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 de behandeling de ontwikkeling op school ondersteunt en 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. 

Verlengen of versnellen 

Soms kan het nodig zijn dat een kind een jaar langer in de bouw blijft of juist sneller 

doorstroomt. Een kind voldoet dan nog niet aan de voorwaarden om de overstap te 

kunnen maken of komt te weinig tot ontwikkeling. Dit bespreken we ruim van 

tevoren met ouders. Samen met ouders wegen we de verschillende opties af en 

bepalen de doelen waaraan een kind het schooljaar erop zou moeten werken. De 

beslissing om al dan niet te verlengen of te versnellen ligt uiteindelijk bij school. 

AVG (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 en beeldmateriaal voor uiteenlopende doeleinden. Aan 

het begin van elk schooljaar zijn wij verplicht om alle toestemmingen uit te zetten 

en opnieuw aan ouders te vragen hun privacy-instellingen door te geven. Dit gaat bij 

ons heel makkelijk via de ouderapp Social Schools. 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. 

Vervoer van 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. 
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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 ver-

voerd 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. We vragen alle ouders een verklaring 

rijouder in te vullen bij uitjes. 

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 aan-

sprakelijk 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 lichame-

lijk 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 toe-

doen 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 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, horlo-

ges 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. 

Schoolongevallenverzekering 

De school heeft voor alle kinderen, personeel en ouders een schoolongevallen-

verzekering 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, vernie-

ling, diefstal, of andere ernstige voorvallen. Naast het vastleggen van het voorval 

en de schade besteden we veel aandacht aan de afhandeling van het incident. 

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

Stichting Leergeld ’s-Hertogenbosch 

Moet u rondkomen van een minimuminkomen, tot 135% van de bijstandsnorm? En 

kunt u daardoor de kosten van bijvoorbeeld een schoolreisje, schoolkamp of 

zwemles niet betalen? Dan kunt u financiële steun vragen bij Stichting Leergeld. 

Meer informatie en de voorwaarden kunt u lezen op www.leergelddenbosch.nl. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Wil uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan 

theater doen, maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 

helpt. Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie 

of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding of de huur van een 

instrument. U kunt als ouder niet zelf een aanvraag doen bij de fondsen. Dit wordt 

gedaan door een tussenpersoon zoals een leerkracht, jeugdhulpverlener, 

schuldhulpverlener of een maatschappelijk werker. Wilt u meer weten? Kijk op de 

website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur www.jeugdfondssportencultuur.nl. 

Jeugdgezondheidszorg 

De GGD volgt de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen op onze school. Als uw 

kind 6 jaar is, meet de assistente de lengte, het gewicht, het gezichtsvermogen en 

het gehoor. Aan u als ouder(s) en aan de leerkrachten wordt informatie gevraagd 

over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige 

beoordeelt alle informatie. Soms volgt er daarna een gezondheidsonderzoek. U 

krijgt hierover schriftelijk bericht. Ook als uw kind 11 jaar is, krijgt het opnieuw 

een onderzoek. 

Beweging en gezondheid 

Naast duurzaamheid stimuleren we ook gezond gedrag. Bewegen en een gezonde 

leefstijl vinden wij daarom erg belangrijk. We stimuleren kinderen om veel en geva-

rieerd 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 komen bovendien als 

project aan bod, zodat onze visie ook in ons educatieve aanbod meegenomen wordt. 

https://www.leergelddenbosch.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
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Informatie over kinderen bij gescheiden ouders 

Bent u gescheiden, maar heeft u beiden nog het ouderlijk gezag? Dan is het goed te 

weten hoe wij omgaan met het verstrekken van informatie. Als beide ouders ouder-

lijk gezag hebben, hebben ze beide recht op schoolinformatie. Het gaat dan om de 

schoolgids, uitnodigingen voor informatieavonden, school- en testresultaten, 

verslagen en het (voorlopig) advies voor het vervolgonderwijs. 

 

Op Merlijn gaat alle informatie via de schoolapp Social Schools en ons administratie-

systeem Parnassys direct naar ouders. Het portfolio gaat met het kind mee naar 

huis. Het is de plicht van de verzorgende ouder (de ouder waar het kind het grootste 

deel van de week woont) om de andere ouder op de hoogte te houden van belang-

rijke zaken over het kind. Dus ook alle verslagen en ontwikkelingen door te geven. 

Als dit niet kan of lukt, dan kan de niet-verzorgende ouder altijd de school verzoe-

ken om informatie over schoolontwikkeling van zijn of haar kind te geven. De school 

zal deze gegevens moeten verstrekken. Wij zullen de verzorgende ouder hierover 

inlichten. Als de verzorgende ouder hiertegen bezwaar heeft, is dat voor ons geen 

reden om de informatie niet te geven. Wij bewaren de informatie dan in een envelop 

die de ouder op kan komen halen tijdens werktijden van het team. 

 

Als één van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school de moge-

lijkheid bieden voor afzonderlijke gesprekken met beide ouders. Wij hoeven geen 

informatie te geven over de inhoud van de gesprekken die we met de andere ouder 

hebben. Dit geldt ook voor verlofverzoeken die de andere ouder doet. Als het belang 

van het kind in het geding is (bijv. als er beperkte tijd is voor hulpverlening of de 

ouders zitten niet op één lijn), dan zal de school alleen een gesprek met de 

verzorgende ouder voeren. 

Gesprekken met externen worden maar één keer gevoerd. Een ouder heeft geen 

recht op de verslagen van de met de andere ouder gevoerde gesprekken. Het is de 

plicht van de verzorgende ouder om de andere ouder op de hoogte te brengen van 

aanmeldingen bij bijvoorbeeld het samenwerkingsverband. Indien nodig is het de 

plicht van de verzorgende ouder om voor een handtekening van de niet- 

verzorgende ouder te zorgen. Als de ouders het niet eens zijn over aanmelding 

en/of behandeling, kan de school niet aanmelden of hulpverlening inzetten. De 

school zal dit melden bij de betrokken instanties. De school praat niet met andere 

personen (bijv. nieuwe relaties) of instanties (bijv. advocaten), tenzij de wetgever, 

inspecteur of rechter dit zegt. 
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5 Ontwikkeling en resultaten 
 

5.1 Tussentijdse toetsen 

 
Parnassys Leerlijnen 

Montessorischool Merlijn volgt de kinderen op met Parnassys Leerlijnen. Dit is een 

kindvolgsysteem waarin (bijna) alle leergebieden als ik-doelen staan uitgewerkt. 

Leerkrachten houden per kind bij welke doelen zijn behaald en welke nog niet. Met 

Parnassys Leerlijnen kunnen we op drie manieren analyseren hoe het kind zich 

ontwikkelt 

- ten opzichte van zichzelf (bijv. of breuken heel goed gaan, maar klokkijken nog 

niet); 

- ten opzichte van de groep (bijv. of alle doelen die al geoefend zijn in de groep 

voldoen-de worden beheerst); 

- ten opzichte van de rest van Nederland (bijv. als je de scores vergelijkt met 

andere leeftijdsgenootjes).  

 

Drie keer per jaar is er een balansperiode. Er worden geen nieuwe lessen gegeven, 

maar de leerkracht kijkt samen met de kinderen hoe het met hun ontwikkeling 

gaat. Zowel kinderen als leerkrachten blikken samen terug en kijken samen 

vooruit. Kinderen laten hun eigen ontwikkeling zien in een portfolio en bespreken 

dit tijdens een ouderkindgesprek op school. De leerkrachten kijken met elkaar en 

via het expertteam terug op de behaalde resultaten en bespreken wat er nodig is 

voor de komende periode. 

Methode-onafhankelijke toetsen 

Daarnaast nemen we twee keer per jaar methode-onafhankelijke toetsen af. We 

controleren of onze eigen observaties en Parnassys Leerlijnen kloppen. Ook gebrui-

ken we deze resultaten om de kwaliteit van ons onderwijs te evalueren en aan te 

tonen aan de Onderwijsinspectie en het bestuur van ATO-Scholenkring. 
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Referentieniveaus 

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende 

niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze 

controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of 

een school voldoende of onvoldoende presteert. 

 

Wat zijn referentieniveaus? 

Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen: 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft 

gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau genoemd). 

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft 

gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen. 

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook 

wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de 

school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school 

voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met 

signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. 

 
 

5.2 Resultaten eindtoets 
 
Wat is de eindtoets? 

Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is ver-

plicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool 

hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijs-

niveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het 

advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een 

lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet 

slagen of zakken. 
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Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 

2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een 

correctie toe in verband met de coronacrisis. 

 

We hebben gekozen om als eindtoets de IEP-toets af te nemen. 
 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau? 

 
School % 1F behaald (over drie schooljaren) 

 

Legenda % 1F behaald 

 

Montessorischool Merlijn 

 
Signaleringswaarde inspectie (85,0%) 

 
Vergelijkbare scholen  

 

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau? 

 
School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren) 

 

Legenda % 1S/2F behaald 

 

Montessorischool Merlijn 

 
Signaleringswaarde inspectie (56,6%) 

 
Vergelijkbare scholen 

Wat zijn signaleringswaarden? 
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. 

Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de 

school minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal 

zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale 

scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als 

het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat 

schooljaar voldoende. 



35  

Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren? 
 

 
Eindtoetsscore Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep 

 

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat 

schooljaar vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8. 

 

 

5.3 Schooladviezen 

 

Kinderen krijgen in groep 7 een voorlopig advies. Bij dit advies bespreken de 

kinderen met de leerkracht aan welke doelen ze nog willen werken in groep 8. 

Omdat de kinderen drie jaar bij dezelfde leerkracht in dezelfde bouw zitten, ont-

staat er een krachtige doorgaande lijn en heeft de leerkracht goed zicht op wat het 

kind al kan en wat mogelijk haalbaar is voor later. Wij volgen de ontwikkelingen 

van onze oud-leerlingen op het Voortgezet Onderwijs nog altijd, om onze procedure 

van advisering te verbeteren als dat nodig is. 

 

 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020? 

 

Schooladvies Percentage leerlingen 
 

PrO      3,3% 

vmbo-k      3,3% 
 

vmbo-k / vmbo-(g)t      

6,7% 

vmbo-(g)t      6,7% 
 

vmbo-(g)t / havo      13,3% 

havo      

33,3% 
 

havo / vwo      23,3% 
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vwo      10,0% 
 

5.4 Sociale ontwikkeling 

 
Visie op Sociale opbrengsten 

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten? 

Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een 

goede manier met anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. 

Het gaat om vaardigheden zoals samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten 

te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig op school en verbeteren 

de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 

maatschappij. 

 

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn: 
 

• verantwoordelijkheid; 

• zorg voor elkaar en de omgeving; 

• vertrouwen in jezelf en elkaar.  

Elk kind verdient het om zijn innerlijke wil tot leren zo goed mogelijk te benutten. 

Door vrijheid te bieden krijgen kinderen de kans zichzelf te ontplooien en eigen 

verantwoordelijkheid te ontwikkelen. Het team van Montessorischool Merlijn 

begeleidt kinderen om te groeien tot mondige en creatieve wereldburgers. Ieder 

kind is uniek en moet de ruimte krijgen om eigen kernkwaliteiten te ontwikkelen. 

Op Merlijn leren kinderen daarom niet alleen kennis en vaardigheden op de leer-

gebieden, maar ze ontwikkelen ook sociale vaardigheden om zelf richting te geven 

aan het leren (soms alleen en soms met anderen). Doordat niet alles van bovenaf 

bepaald wordt, ontstaat er bovendien veel ruimte voor de persoonsvorming van 

kinderen. Als we kinderen de ruimte geven om echt zichzelf te mogen zijn, zullen 

zij een fijne plek in de maatschappij vinden, waarbij ze kunnen bijdragen aan een 

duurzame wereld en sociale maatschappij. Maria Montessori beschreef dit in het 

Engels als "Free the child's potential and you will transform him into the world". 

 

Werkwijze Sociale opbrengsten 

 

Leerlijnen Sociaal-Emotionele Ontwikkkeling 

Via de leerlijnen Sociaal-Emotionele Ontwikkeling brengen wij de sociale ontwikke-

ling in kaart op vijf gebieden: 

• omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen; 

• omgaan met de ander; 

• samenwerken; 

• zelfstandigheid; 

• werkhouding en concentratie. 
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De sociale ontwikkeling zit verweven in als ons handelen en het om kunnen gaan 

met de vrijheid die we bieden. We werken de hele dag door, elke dag, aan. Soms 

staan er thema's centraal die anders wat minder vanzelf aan bod komen. Bijv tijdens 

de Gouden Weken en Zilveren Weken. Dit zijn de weken na de zomervakantie en de 

Kerstvakantie waarin we extra investeren in een positieve groepsvorming en de 

afspraken rondom samenwerken. Tijdens de Week van Respect staat bijvoorbeeld 

het omgaan met de ander weer meer centraal. 

 

Eigen initiatief staat centraal 

Volgens ons hebben kinderen een natuurlijke behoefte om zich verder te ontplooi-

en 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 be-

staan. 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. 

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 verant-

woordelijkheid 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. 

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 vriend-

schappen. 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. 
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6 Schooltijden en opvang 
 

6.1 Schooltijden 

 
Op onze school geldt een  

- hoorns model (woensdag- en vrijdagmiddag vrij voor alle leerlingen);  
- continurooster (alle kinderen blijven over op maandag/dinsdag/donderdag). 

 

Ochtend Middag 

 

 
 Opvang 

 Schooltijd 

 

6.2 Opvang 

 

Voorschoolse opvang 

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Het Kinderspeelkasteel , 

buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

 
Tussenschoolse opvang 

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met vrijwilligers 

TSO, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden (vrijwillig). 

 
Naschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Het Kinderspeelkasteel , 

buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden. 

 

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Tijdens vrije dagen en vakantie 

organiseert Het Kinderspeelkasteel de opvang. 

 Voorschools Schooltijd  Schooltijd Naschools 

Maandag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00  12:45 - 15:00 15:00 - 18:30 

      

Dinsdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00  12:45 - 15:00 15:00 - 18:30 

      

Woensdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 - 18:30 

      

Donderdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:00  12:45 - 15:00 15:00 - 18:30 

      

Vrijdag 07:30 - 08:30 08:30 - 12:30  - 12:30 - 18:30 

http://www.kinderopvang-kinderspeelkasteel.nl/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/tussenschoolse-opvang-tso/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/tussenschoolse-opvang-tso/
http://www.kinderopvang-kinderspeelkasteel.nl/
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/den-bosch-kinderspeelkasteel#gref
https://www.smallsteps.nl/nl/kinderopvang/den-bosch-kinderspeelkasteel#gref
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6.3 Vakantierooster 

 

Vakanties 2021-2022 

 

Vakantie Van Tot en met 

studiedag 1 24 september 2021  

studiedag 2 05 oktober 2021  

Herfstvakantie 23 oktober 2021 31 oktober 2021 

studiedag 3 24 november 2021  

studiedag 4 06 december 2021  

Kerstvakantie 25 december 2021 09 januari 2022 

studiedag 5 27 januari 2022  

Voorjaarsvakantie 26 februari 2022 06 maart 2022 

studiedag 6 18 maart 2022  

2e Paasdag 18 april 2022  

Meivakantie 25 april 2022 08 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022 

Pinksterweek 04 juni 2022 12 juni 2022 

studiedag 7 04 juli 2022  

Zomervakantie 23 juli 2022 04 september 2022 

(deze dagen zijn ook te vinden op onze website) 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/handige-informatie/vakantierooster-en-vrije-dagen/


 

6.4 Wie is wanneer te bereiken? 

 
Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken: 

 

   Dag(en)   Tijd(en) 

groepsleerkracht maandag t/m vrijdag na schooltijd tot 16:45 uur 

conciërge maandag t/m donderdag tot 16:00 uur (wo: tot 12:30) 

Interne Begeleiding dinsdag t/m donderdag 8.00 - 16.45 uur 

directie dinsdag t/m donderdag 8.00 - 16.45 uur 

administratie maandag 8.00 - 16.00 uur 

ouder(kind)gesprekken 2 of 3x per jaar 10-15 minuten; op inschrijving 

oudergesprekken afhankelijk van behoefte in afstemming met school 

 

 

Montessorischool Merlijn maakt gebruik van de ouderportaal Social Schools. Eens in 

de zoveel maanden bekijken we hoe we Social Schools kunnen gebruiken om de 

communicatie met ouders nog beter te maken. De actuele toepassingen: 

• te laat en ziek melden; 

• meerdere malen per week verslagjes uit de eigen groep; 

• elke twee weken Merlijn Info (nieuwsbrief); 

• ziekte en/of vervanging van de eigen leerkracht (evt. via pushmelding); 

• inschrijven gespreksavonden; 

• agenda met schoolactiviteiten; 

• agenda met afspraken voor uw eigen kind; 

• toestemmingen foto- en video-opnames. 
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