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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 

 

  



 

                                                        Schoolgids Montessorischool Merlijn – 2022-2023 3 
 

1 Over de school............................................................................................................................................... 4 

Algemene gegevens ............................................................................................................................................ 4 

Missie en visie ..................................................................................................................................................... 5 

2 Organisatie van het onderwijs ................................................................................................................. 7 

Heterogene groepen ........................................................................................................................................... 7 

Schooltijden en invulling onderwijstijd ............................................................................................................... 8 

Opvang buiten schooltijden .............................................................................................................................. 10 

Aanbod voor het jonge kind .............................................................................................................................. 12 

Kwaliteitszorg en schoolplan ............................................................................................................................ 13 

3 Onderwijsaanbod ........................................................................................................................................ 16 

Leerlijnen .......................................................................................................................................................... 16 

Burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling ............................................................................................ 17 

Vakgebieden ..................................................................................................................................................... 19 

4 Ondersteuning en veiligheid ........................................................................................................................ 24 

Extra ondersteuning van leerlingen .................................................................................................................. 24 

Veiligheid op school .......................................................................................................................................... 26 

4  Ouders, onze belangrijkste partners ........................................................................................................... 28 

Contactmomenten ............................................................................................................................................ 28 

4  Handige informatie voor ouders ................................................................................................................. 29 

Hoe ouders worden betrokken .......................................................................................................................... 29 

Vrijwillige ouderbijdrage ................................................................................................................................... 31 

Ziek melden en verlof aanvragen ...................................................................................................................... 32 

Toelatingsbeleid ................................................................................................................................................ 33 

Lesvrije dagen ................................................................................................................................................... 33 

Andere afspraken en werkwijzen (ABC-lijst) ..................................................................................................... 34 

5 Ontwikkeling en resultaten .................................................................................................................... 39 

Tussentijdse resultaten ..................................................................................................................................... 39 

Resultaten eindtoets ......................................................................................................................................... 40 

Schooladviezen ................................................................................................................................................. 41 

6 Adressen en contactgegevens ................................................................................................................ 42 

 

https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_45e789/Gedeelde%20documenten/General/schoolgids/Schoolgids%20Montessorischool%20Merlijn%202022-2023%20CONCEPT.docx#_Toc108736309
https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_45e789/Gedeelde%20documenten/General/schoolgids/Schoolgids%20Montessorischool%20Merlijn%202022-2023%20CONCEPT.docx#_Toc108736316
https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_45e789/Gedeelde%20documenten/General/schoolgids/Schoolgids%20Montessorischool%20Merlijn%202022-2023%20CONCEPT.docx#_Toc108736318


 

                                                        Schoolgids Montessorischool Merlijn – 2022-2023 4 
 

1 Over de school 

 

Algemene gegevens 

Contactgegevens 

Montessorischool Merlijn (ATO-Scholenkring)  

Zilverkruid 12  

5237 HA   ‘s-Hertogenbosch 

tel.:  073-8442725 

site:  http://www.montessorischoolmerlijn.nl 

e-mail: info@montessorischoolmerlijn.nl 

Schoolbestuur 

Stg. Algemeen Toegankelijk Onderwijs 's-Hertogenbosch eo  

Aantal scholen:  16  

Aantal leerlingen:  4.806 

site:   http://www.ato-scholenkring.nl 

Schooldirectie 

Janneke van de Laar 

e-mail: directie@montessorischoolmerlijn.nl 

Samenwerkingsverband 

Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij. 

Aantal leerlingen 

Aantal leerlingen in 2021-2022: 212. 

Het leerlingenaantal van Montessorischool 

Merlijn is stabiel. Meestal zijn er meer 

aanmeldingen dan dat er plek is, waardoor 

het aantal groepen en de groepsgroottes 

gelijk kunnen blijven. Het aannamebeleid is 

erop gericht om groepen van 27 kinderen te 

hanteren. 

De school bestaat uit acht heterogene groepen die in 2022-2023 uit gemiddeld 26 kinderen bestaan: 

• Onderbouw 1: groep 1/2 • Middenbouw 1: groep 3/4/5  • Bovenbouw 1: groep 6/7/8 

• Onderbouw 2: groep 1/2 • Middenbouw 2: groep 3/4/5  • Bovenbouw 2: groep 6/7/8 

                  • Middenbouw 3: groep 3/4/5  • Bovenbouw 3: groep 6/7/8 

 

http://www.montessorischoolmerlijn.nl/
mailto:info@montessorischoolmerlijn.nl
http://www.ato-scholenkring.nl/
mailto:directie@montessorischoolmerlijn.nl
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Missie en visie 

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. 

Kernwaarden 

Vertrouwen 
Help mij het zelf doen! Wij hebben vertrouwen in de nieuwsgierigheid van elk kind om zich te 

ontwikkelen. Wij kijken goed naar het kind om te ontdekken hoe je het kind het beste kunt 

begeleiden. Op school leren we kinderen om zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te zijn. 

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 verwondering en verbeeldings-
kracht en maakt hen nieuwsgierig naar ons onderwijsaanbod. 
 
Plezier 
We zorgen voor een plezierige plek om te zijn. Een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar we 
kinderen altijd positief benaderen, waar we kinderen eigenaar maken van hun eigen leren. We zien 
het als onze taak dat kinderen plezier blijven beleven in leren en dat de eigen motivatie en 
nieuwsgierigheid blijft bestaan. Zo kan elk kind 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 hun eigen leerproces, voor elkaar en voor 
hun omgeving. Het is onze taak ervoor te zorgen dat kinderen zelf gemotiveerd blijven om te leren. 
Hier horen dan ook bepaalde vrijheden bij. Natuurlijk is het nemen van verantwoordelijkheid een 
proces en moet het kind hierin groeien. Aan ons de opdracht het kind daar goed in te begeleiden. 

 
Inspireren en nieuwsgierig zijn 
Wij inspireren kinderen tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid.  
 

 

  

 

 

 

 

 

Montessorischool Merlijn… 

Help mij het zelf te doen 

Leer mij het zelf te doen 

Laat mij het zelf doen 
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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. Dat kun je terugzien in onze sfeerimpressie (video). 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 voorbereide 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.  

 

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.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/montessorionderwijs/
https://www.youtube.com/watch?v=jQZRhULEVaE
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/file/download/default/7AB3152E450E3910BED00C8435A50198/Koersplan%202019-2023%20ATO-Scholenkring.pdf
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2 Organisatie van het onderwijs 
 

Heterogene groepen 

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. Elk kind krijgt de kans om een keer jongste, middelste 

en oudste kind te zijn. 

 

Zo brengt elk jaar nieuwe kansen en verantwoordelijkheden met zich 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 

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

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

  

https://youtu.be/0eKOIqWj7K0
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Schooltijden en invulling onderwijstijd 

Schooltijden 

Op Merlijn werken we met een continurooster 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. Alle kinderen blijven over voor de lunch en het buitenspelen. 

• maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 15.00 uur 

• woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

Onderbouw 

vakgebied per week vakgebied per week 

taalontwikkeling 4 uur rekenontwikkeling 4 uur 

sociaal emotioneel 3,5 uur zintuiglijke ontwikkeling 2 uur 

creatieve ontwikkeling 2,75 uur wereldoriëntatie 1,5 uur 

gymles 1,25 uur oefeningen dagelijks leven 1 uur 

Engelse taal 0,5 uur buiten spelen 5,25 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 (near) native speaker gegeven (leerkracht Such Fun).  

 

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. 

Middenbouw  

vakgebied per week vakgebied per week 

lezen 6 uur taal 5 uur 

rekenen en wiskunde 5 uur wereldoriëntatie 3,25 uur 

bewegingsonderwijs 1,5 uur creatieve ontwikkeling 1 uur 

muziek 0,75 uur zorg voor de omgeving 0,75 uur 

verkeer 0,5 uur burgerschapsvorming 0,5 uur 

Engelse taal 0,5 uur sociale ontwikkeling 0,25 uur 

executieve functies 0,25 uur   
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Bovenbouw 

vakgebied per week vakgebied per week 

taal 6 uur rekenen en wiskunde 5 uur 

lezen 4 uur wereldoriëntatie 3,50 uur 

bewegingsonderwijs 1,5 uur creatieve ontwikkeling 1 uur 

zorg voor de omgeving 1 uur muziek 0,75 uur 

Engelse taal 0,75 uur burgerschapsvorming 0,75 uur 

verkeer 0,5 uur sociale ontwikkeling 0,25 uur 

executieve functies 0,25 uur   

 

Op 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. 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'. Mott 
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Opvang buiten schooltijden 

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). 

Buitenschoolse opvang 

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met het Kinderspeelkasteel en Kinder-

sportfort, buiten het schoolgebouw. Ook worden kinderen van het Goudvisje/Haaienhonk van school 

opgehaald. Deze organisaties verzorgen dan ook de opvang tijdens onze studiedagen en vakanties. 

Als u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang, betaalt u hiervoor een bijdrage. De kosten 

en voorwaarden zijn te vinden op de sites van de verschillende organisaties.  

 

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 (zie voor de rol van expertleerkracht het kopje ‘Expertteam’ hieronder);  

• De vakleerkracht bewegingsonderwijs geeft gymlessen aan de kleuters (1x per week) en alle andere 

kinderen (2x per week);  

• Er zijn 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. De meeste 

ondersteuners hebben een eigen profiel (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. 

Daarnaast worden de Engelse lessen gegeven door buitenlandse studenten. Deze vakleerkrachten 

maken officieel 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. Stuurgroepleden zetten zich in om het onderwijs te 

verbeteren en onderzoeken bijvoorbeeld nieuwe methoden of werkwijzen. 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.  

 

https://www.partou.nl/kinderopvang/s-hertogenbosch/bso-zilverpopulier-93
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/tussenschoolse-opvang-tso/
http://www.kinderopvang-kinderspeelkasteel.nl/
https://www.partou.nl/kinderopvang/s-hertogenbosch/bso-zilverpopulier-93
https://www.partou.nl/kinderopvang/s-hertogenbosch/bso-zilverpopulier-93
https://www.goudvisje.nl/schoolkind/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/het-team/
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Montessorischool Merlijn heeft de volgende stuurgroepen:  

• taal;        • kosmisch onderwijs en cultuur; 

• rekenen;       • ICT; 

• sociaal-emotionele ontwikkeling (seo). 

Expertteam 

Het expertteam bestaat uit onze expertleerkrachten (EL), de Intern Begeleider en directie:  

• EL-taal (Heleen van Berkel);     • EL-rekenen (Mariska Govers);  

• EL-seo (Marjolein Kolster);     • EL-meerbegaafdheid (Anne-Will Mulders); 

• Intern Begeleider (Mirjam Vollinga);   • directie (Janneke van de Laar). 

Het Expertteam beslist over onderwijsinhoudelijke zaken. 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'). 

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

aanbieden. 

‘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’. – Ouder. 

 

MT 

Het MT bestaat uit drie teamleiders en de directie. Het MT beslist over organisatorische zaken die 

niet binnen het expertteam passen. Bijvoorbeeld over de planning van de studiedagen of hoe we 

vervanging regelen bij afwezige leerkrachten.  

 

Het MT bestaat uit:  

• teamleider bovenbouw (Tobias Bosga)  • teamleider onderbouw (Heleen van Berkel); 

• teamleider middenbouw (Mariska Govers);   • directie (Janneke van de Laar). 

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 (PABO) 

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 vierdejaarsstudenten 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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Vervangingsbeleid 

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. Hoewel we er alles aan doen om, ook bij ziekte, elke dag alle groepen 

bemand te houden, is het niet altijd mogelijk om vervanging te regelen of intern een oplossing te 

zoeken. Dan zijn we genoodzaakt een groep te sluiten voor een dag. Dit is uiteraard geen wenselijke 

situatie en moet zoveel mogelijk voorkomen worden. We gebruiken dit protocol om vervanging te 

regelen.  

Aanbod voor het jonge kind 

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

kasteel. Montessorischool Merlijn vormt samen met basisschool De Bron (stichting Talentis) en 

Kinderspeelkasteel (Partou) het Kindcentrum Maaspoort. We willen alle kinderen van 0-13 jaar één 

doorgaande ontwikkeling bieden. Hieronder beschrijven we hoe we dat doen. 

 

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. Pedagogische medewerkers van Partou stimuleren 

kinderen in hun ontwikkeling en bereiden ze voor op de basisschool. Kinderen van de peuterspeel-

zaal 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. 

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 op school 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.  

 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/vervangingsbeleid/
https://digidact-live-cba8cea0086349b6bbda1459-a8adc26.aldryn-media.com/filer_public/11/4e/114ec8a6-fa59-4772-9fb3-3ae5d4542ad7/flyer-kindbespreking-0-4-hr.pdf
https://digidact-live-cba8cea0086349b6bbda1459-a8adc26.aldryn-media.com/filer_public/30/e4/30e496f0-fd78-46c5-842a-e2c2001cf602/werkwijze_kindbespreking_0-4.pdf
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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.  

Kwaliteitszorg en schoolplan 

Doelen in het schoolplan 2019-2023 

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 kwaliteitskenmerken die nodig zijn om een erkende 

montessorischool te zijn. Montessorischool 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;  

• We werken met een portfolio en we voeren ouderkindgesprekken (zie hoofdstuk 5). 

Ouders en verzorgers  

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

uitwerking hiervan;  

• Implementatie ouderportal Social Schools;  

• Verbeteren communicatie rond kinderen in zorgniveau 3 en 4 (zie hoofdstuk 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. 

https://www.compasnul13.nl/zorg/vliegende-brigade/
https://montessori.nl/wp-content/uploads/2020/01/Brochure-Gulden-10-NMV-2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UBCxxiDBi50&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=UBCxxiDBi50&t=3s
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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. 

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 hoe lang het kind met iets werkt; 

• Vrijheid met wie het kind werkt;   • Vrijheid hoe vaak het kind met iets werkt; 

• Vrijheid waar het kind 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. 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)  

De gelden van het NPO worden besteed aan het bevorderen van de overgang van groep 2 naar groep 

3 (speelleerklas) en het aanvankelijk lees-, schrijf- en spellingproces. Daarnaast investeren we op 

didactische leerkrachtvaardigheden door middel van scholing en coaching, waardoor ons reken- en 

taalonderwijs verbetert. 

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?   4. Vinden anderen dat ook? 

2. Doen we de dingen goed?   5. Wat doen we met die wetenschap? 

3. Hoe weten we dat?  

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, de Schoolgids en de leeropbrengsten;  

• het College van Bestuur van ATO-Scholenkring via de Schoolgids, jaarlijkse kwaliteitsgesprekken en 

schoolbezoeken;  

• aan samenwerkingsverband De Meierij via jaarlijkse evaluatie;  

• de medezeggenschapsraad (MR) 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 en Plan van Aanpak (arbo-zaken);  
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 3 Onderwijsaanbod  

 

Leerlijnen 

De overheid heeft de leerstof die alle scholen minimaal moeten aanbieden omschreven in 

kerndoelen. Kerndoelen omschrijven wat kinderen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen 

en kunnen. Ze gaan over een bepaald leergebied, bijvoorbeeld Nederlands, oriëntatie op jezelf en de 

wereld of bewegingsonderwijs. Rekenen, taal en burgerschap zijn daarbij de basisvaardigheden. Voor 

rekenen en taal heeft de overheid omschreven welk niveau kinderen behaald moeten hebben. Dit 

worden referentieniveaus genoemd.  

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 zijn leidend in ons onderwijs. We stellen namelijk 

op basis van de leerlijn de doelen met de kinderen vast. De leerlijn geeft richting en houvast. Als de 

kinderen de doelen behaald hebben, registreren wij dat ook in een digitaal leerlijnenoverzicht. Zo 

kunnen we de ontwikkelingen van het kind goed volgen. 

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

lezen, maar ook voor competenties en vaardigheden die ook 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 heel 

dicht te betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Dit doen we door tussendoelen in ik-doelen voor de 

kinderen te beschrijven. Deze structureren de leerstof en geven kinderen een duidelijk beeld wat ze 

aan het leren zijn. Aan deze ik-doelen zitten leerinhoud en toetsing gekoppeld.  

Er kan op twee manieren gewerkt worden met de ik-doelen. Het kind kiest zelf zijn werk of de 

leerkracht biedt een nieuw doel actief aan (aan de hele groep, een klein groepje of individuele 

kinderen). We noemen dat de lijn van het kind en de lijn van de leerkracht. 

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.’- Kind.  
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Burgerschap en sociaal-emotionele ontwikkeling 

Verwerven van kennis, vaardigheden en competenties om te kunnen 

participeren (kwalificatie)  

Ieder kindcentrum binnen ATO-Scholenkring richt zicht op het verwerven van 

kennis en vaardigheden en het bijbrengen van begrip die kinderen in staat 

stellen om 'iets te doen'. Daarbij houden we rekening met de verschillende 

karakters, talenten, behoeften en leervragen van kinderen en sluit de 

begeleiding daarbij aan. De kwalificatiefunctie is onder andere de voorbereiding 

op werk en arbeid, maar is ook noodzakelijk bij andere aspecten in het leven.  

 

Deel uitmaken van een groter geheel en ingewijd worden in waarden en normen (socialisatie)  

Wij bieden kinderen mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen. Zij verwerven kennis over de 

basiswaarden van een democratische rechtsstaat, maar ontwikkelen ook allerlei andere 

competenties en vaardigheden. Bijvoorbeeld op het sociale, morele, emotionele, motorische, 

communicatieve en creatieve domein. Kinderen leren deel te worden van tradities en 

samenwerkingsvormen (socialisatie). Omdat we kinderen willen opleiden tot actieve burgers, 

besteden we expliciet aandacht aan (wereld)burgerschapscompetenties en internationalisering.  

 

Ontwikkelen van een eigen identiteit en uniciteit (subjectivering)  

De dagelijkse praktijk heeft invloed op het kind als zijn unieke zelf. Daarom besteden wij veel 

aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. (Wie ben ik? Hoe gedraag ik mij ten opzichte van anderen? 

Naar dieren, de omgeving en de wereld?) We leren kinderen een zelfkritische houding aan te nemen 

en we leren ze te reflecteren. Eigenheid, jezelf durven zijn, vinden wij heel belangrijk. Daarom geven 

we kinderen de vrijheid om ook eigen keuzes te maken.  

Kortom, burgerschap wordt niet als een apart vak gezien, maar geïntegreerd aangeboden binnen 

andere vakgebieden. Alles wat we doen raakt namelijk de rol van ons als burger, dat geldt uiteraard 

ook voor kinderen. School is een oefenplaats waarbij kinderen én volwassenen respectvol (leren) 

omgaan met de anderen. Dat betreft vaardigheden als communiceren, samenwerken en deelnemen 

aan besluitvormingsprocessen. We laten ze dan ook kennis maken en oefenen met de democratische 

rechtsstaat en bereiden ze voor op hun rol in de maatschappij.  

 

In schooljaar 2022-2023 formuleren we antwoorden op de volgende vragen:  

1. Wat is de visie op burgerschap in relatie met het school(kindcentrum)beleid?  

2. Welke burgerschapsdoelen worden nagestreefd?  

3. Leerplan met kennis, houding en vaardigheden; welke competenties worden op welk moment 

aangeboden?  

4. Hoe worden de opbrengsten in beeld gebracht? Wat is merkbaar, meetbaar? 

5. Hoe wordt verantwoording afgelegd in school(kindcentrum)plan en gids? 

‘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.’ - Ouder.  
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Sociale ontwikkeling 

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 

leergebieden, 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". 

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

buitengesloten.’- Kind.  

‘Ik heb hier altijd veel plezier.’ – Kind.  

Werkwijze sociale opbrengsten 

De sociale ontwikkeling zit verweven in al ons handelen en het om kunnen/leren gaan met de 

vrijheid die we bieden. We werken daar de hele dag door, elke dag, aan. Soms staan er thema's 

centraal die anders wat minder vanzelf aan bod komen. Bijvoorbeeld 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, de afspraken rondom samenwerken en ons anti-

pestbeleid. 

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. 

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. 
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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. 

Vakgebieden 

Taal (Taal: doen!) 

Voor taal hebben wij een specifieke taalkast die speciaal is 

ontwikkeld voor het montessorionderwijs. Het materiaal 

bestaat uit houten doosjes en kaarten die in de lades van de 

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

actief en gevarieerd met taal aan de slag te gaan. De taallijn 

doet een beroep op de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 

het samenwerken en analytisch denken. Taken zijn helder 

omschreven, zodat een kind direct aan de slag kan. Bovendien 

zijn er Raad & Daadkaarten, die als naslagwerk, hulpmiddel of 

stappenplan dienen voor kinderen. Bijvoorbeeld het maken 

van een mindmap, het schrijven van een toneelstuk, het doen 

van een bomenonderzoek of de uitleg over een goede spreek-

techniek. Door feedback en reflectie door de leerkracht wordt 

het kind uitgedaagd en aangespoord verder te gaan en méér 

met taal te doen.  

Lezen, spellen en schrijven – ZLKLS / Actief Leren Lezen / Staal / Aan Boord 

Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen (ZLKLS) 

ZLKLS is een methodiek die bij allerlei methodes gebruikt kan worden. De werkwijze zorgt ervoor dat 

alle kinderen met dezelfde basisinformatie en via verschillende zintuigen (visueel, auditief en 

motorisch) lezen en spelling tegelijkertijd aangeboden krijgt en oefent. Daarna kan elk kind op eigen 

niveau verder oefenen.  

Technisch lezen – Actief Leren Lezen 

Voor aanvankelijk technisch lezen gebruikt Merlijn ZLKLS in 

combinatie met Actief Leren Lezen en de Leeskast van De 

Arend. In de onderbouw krijgen de kinderen die daaraan toe 

zijn het leren lezen ook aangeboden. In de klas zijn voldoende 

materialen die kinderen uitnodigen om de beginnende 

geletterdheid te ontwikkelen. Als kinderen al kunnen lezen, 

gaan ze verder op hun eigen niveau. Kinderen maken veel 

leeskilometers doordat er veel leesmomenten zijn: stillezen, 

tutorlezen en begeleid lezen bij de leerkracht. 
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De zwakke lezers ondersteunen we met extra leesinstructie, Bouw!, Letterster en RALFI-lezen. Bouw! 

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.  

Spelling – Staal 

Voor spelling gebruiken we de methode Staal. Staal sluit aan bij ZLKLS en combineert de 

spellingregels met grammatica. Kinderen werken in werkboeken en met oefensoftware om de 

woorden te oefenen.  

Schrijven – Aan Boord 

Een geautomatiseerde schrijfmotoriek is belangrijk om tot het correct 

spellen van woorden te komen. In de onderbouw wordt bij het 

aanleren van de letters ook direct de schrijfletter aangeboden. 

Hiervoor gebruiken we de methode Aan Boord. Deze schrijfmethode 

biedt kinderen de gelegenheid om net zolang en met de juiste 

hulplijnen te oefenen tot ze de letter voldoende beheersen om een 

volgend doel te behalen. Hierdoor kunnen ze hun eigen 

ontwikkelingslijn volgen.  

Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip/Close Reading 

Voor begrijpend lezen gebruiken wij de methode “Nieuwsbegrip XL”. 

Door dagelijks te ‘stillezen’ oefenen kinderen hun leesvaardigheden en 

stimuleren wij de leesmotivatie. Daarnaast biedt ons kosmisch 

onderwijs een rijk aanbod aan teksten. De kinderen van groep 3 

starten met begrijpend luisteren. De teksten hiervan sluiten aan bij de 

actualiteit of de thema’s in de groepen. Daar passen we technieken 

van Close Reading toe. 

Rekenen – Ik wil rekenen 

Het rekenonderwijs is erop gericht dat de kinderen een positieve wiskundige houding ten opzichte 

van het rekenen ontwikkelen. In de onderbouw wordt gewerkt met materialen en het programma 

Met Sprongen Vooruit. Met dit aanbod worden de rekendoelen op een speelse en creatieve manier 

geleerd. Van groep 1 tot en met groep 8 werken we met een specifieke rekenkast die, net als de 

taalkast, speciaal voor het montessorionderwijs is ontwikkeld. Hierdoor heeft het montessori-

rekenmateriaal automatisch een plek in ons aanbod.  

 

Alle doelen van groep 3 tot en met groep 8 zijn verdeeld in 20 periodes van elk 10 doelen. Elke 

periode krijgt een kind instructie over de 10 doelen en kan daarbinnen een eigen manier van oefenen 

kiezen. Bijvoorbeeld door het dagelijks meten en registreren van de temperatuur op ons groene 

schoolplein of het tekenen van de breukencirkels. Als een kind voldoende geoefend heeft, vraagt het 

een bewijsgesprekje aan. De leerkracht controleert of het kind de stof voldoende beheerst en 

registreert dit in ons digitaal leerlingvolgsysteem.  



 

                                                        Schoolgids Montessorischool Merlijn – 2022-2023 21 
 

Engels vanaf groep 1 – Such Fun 

Alle kinderen vanaf groep 1 krijgen Engels op Merlijn. Wekelijks krijgen de kinderen les van een 

(near) native speaker. In de lessen wordt er spelenderwijs steeds meer Engels gesproken en vanaf 

groep 5 geschreven. Daarnaast werken de vakleerkrachten met kleinere groepjes om het Engels extra 

te oefenen en proberen we op andere momenten nog eens extra Engels te spreken (bijvoorbeeld bij 

het opnoemen van de dagen van de week). Komend schooljaar proberen we contact te leggen met 

een andere montessorischool in Europa, zodat de kinderen taal en presentaties kunnen uitwisselen. 

Kosmisch onderwijs – Da Vinci 

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

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

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

onderwijs gaat ervan uit dat alles met alles samenhangt en dus ook onderling afhankelijk is. In de 

praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd vanuit verschillende invalshoeken wordt 

benaderd (bijvoorbeeld vanuit het landschap, maar ook de cultuur en de vergelijking tussen vroeger 

en nu). 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). Voor het kosmisch onderwijs gebruiken wij de methode Da Vinci. 

Ook laat de leraarondersteuner in een workshopachtige setting kinderen op een creatieve en/of 

technische manier kennismaken met het kosmische thema dat op dat moment centraal staat. Denk 

hierbij aan koken, techniek, textielverwerking, houtbewerking. We noemen dit de kosmische klas.  

Verkeer – Online Klas Verkeer / Bokabox 

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, het programma loopt via de: “Seef Kalender”. Merlijn voldoet aan het keurmerk 

Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dit houdt in dat we een doorlopend aanbod van groep 1 tot en 

met 8 hebben (deels klassikaal, deels zelfstandig), deelnemen aan allerlei praktische verkeers-

activiteiten (bijvoorbeeld het ervaren van een remweg), kinderen in groep 7 hun praktisch en 

theoretisch verkeersexamen behalen, we investeren in de verkeersveiligheid rondom school en 

ouders hierbij betrekken. 

Culturele en kunstzinnige vorming (CKV) 

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

bestaat uit: 

• Jaarlijks voor alle kinderen een bezoek aan een voorstelling in de Verkadefabriek; 

• De onderbouw volgt jaarlijks een lessenserie van een vakdocent (om en om dans en theater); 

• Elk kind dat de middenbouw doorlopen heeft, heeft aan een klassenexpositie gewerkt, een 
lessenserie door een vakdocent muziek gevolgd, een erfgoedproject en biebbezoek gehad; 

• Elk kind dat de bovenbouw doorlopen heeft, heeft een museumbezoek gehad, een 
lessenserie door een kunstvakdocent (domein wordt jaarlijks bepaald) en Klas en Kunst 
gevolgd (4x 4 lessen door een kunstvakdocent in dans/muziek/drama/beeldend). 
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De inhoud van de lessen wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt binnen de kosmische thema’s. In de 

komende jaren wordt dit aanbod waar mogelijk nog aangevuld met activiteiten op maat.  

 

Kinderen in groep 8 mogen, op vrijwillige basis en in een vaste periode, een musicalscript schrijven 

en het script oefenen en uitvoeren met kinderen uit de midden- en onderbouw die zich hiervoor 

vrijwillig aanmelden. Van werven tot communiceren, en van repeteren tot decorontwerp… alles 

wordt gedaan door de organiserende groep 8 kinderen. De uitvoering is toegankelijk voor ouders. Dit 

is een activiteit die de talenten en verbondenheid op onze school altijd weer prachtig laat zien.  

 

Muziek – 123ZING 

Voor onze muzieklessen gebruiken we de muziekmethode 123ZING. In de onderbouw worden de 

hele dag door liedjes gezongen en komen lessen door de week heen aan bod. Vanaf de middenbouw 

krijgen kinderen wekelijks een muziekles.  

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. 
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Bewegingsonderwijs  

Alle midden- en bovenbouwgroepen krijgen twee keer per week gymles van een vakleerkracht. De 

lessen vinden plaats in De Schans op loopafstand van de school. De onderbouwgroepen krijgen daar 

ook één keer per week les en één les door de eigen leerkracht in de speelzaal, centraal binnen de 

school.  

 

ICT – Nationaal Media Paspoort / programmeren 

In de huidige samenleving spelen computers een belangrijke rol. ICT speelt een belangrijke rol bij het 

vergaren, verwerken, presenteren en delen van gegevens. Aan het einde van de middenbouw volgen 

de kinderen lessen om hen voor te bereiden op een digitale samenleving. Daarnaast werkt de 

bovenbouw met een cyclus waarbij de onderwerpen mediawijsheid en programmeren aan bod 

komen. Op school hebben we per groep een tiental Chromebooks. In de onderbouw werken we met 

iPads. De komende periode willen we ons aanbod op ICT-gebied doorontwikkelen tot een 

doorlopend leeraanbod.  

SchoolBiEB – Rode Draad Project 

In de centrale hal zijn de kasten van de schoolBiEB te vinden. SchoolBIEB is een initiatief van de 

Bibliotheek ’s-Hertogenbosch. Kinderen hebben hier volop keuze uit een actuele en mooie 

boekencollectie. Kinderen kunnen hier ook zelf boeken reserveren. 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 themaboeken zoeken en bladeren.Onze 

school doet verder mee aan het Rode Draad-project. Dit project is opgezet door de Bibliotheek 

Midden-Brabant om het lezen op de basisschool te stimuleren. Op een speelse manier kunnen 

kinderen in contact komen met boeken. 
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4 Ondersteuning en veiligheid 

 

Extra ondersteuning van leerlingen 

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 binnen de mogelijkheden van het SOP 

(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 onderwijsexpertise 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. 

 

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. Kinderen leren verantwoordelijk 

voor hun eigen leerproces te zijn en 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 laagdrempelige 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 leraarondersteuner. Bijvoorbeeld door de inzet van een computerprogramma bij 

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

 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/schoolondersteuningsprofiel/
https://www.demeierij-po.nl/
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extra ondersteuning niveau 4 (intensieve aanpak/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. 

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning 

Montessorischool Merlijn heeft de ambitie om de vaardigheden die leerkrachten inzetten bij taal en 

rekenen verder te ontwikkelen. De werkwijzen op het gebied van taal en rekenen worden vastgelegd 

in kwaliteitskaarten. Daarnaast implementeren we een leerlingvolgsysteem dat niet alleen de 

cognitieve vaardigheden in beeld brengt, maar ook die van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het 

welbevinden en de taakaanpak. Hierdoor kunnen de leerkrachten hun onderwijs nog beter evalueren 

en passend maken. 

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;  • verwijst evt. naar een andere hulpverlenende instantie; 

• biedt kortdurende begeleiding;  • ondersteunt de school en de leerkrachten in het zorgteam. 
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Veiligheid op school 

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. Via ons lesaanbod 

besteden we preventief aandacht aan het hanteren van conflictsituaties en we hebben diverse 

protocollen die we volgen wanneer er toch incidenten plaatsvinden.  

Anti-pest programma 

Op montessorischolen staat het pedagogisch klimaat en goed zorgen voor elkaar voorop. Verant-

woordelijkheid 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  

 

In ons Veiligheidsplan staat beschreven hoe we de fysieke en sociale veiligheid borgen. Elke vier jaar 

wordt een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) afgenomen en een Plan van Aanpak geschreven 

om eventuele kwetsbaarheden te verhelpen. Natuurlijk zijn op Merlijn ook altijd gecertificeerde 

bedrijfshulpverleners (Bhv’ers) aanwezig en staat hun inzet beschreven in een BHV-plan dat jaarlijks 

geactualiseerd wordt. 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/anti-pestprotocol/
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Monitoring 

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 POM (Primair Onderwijs Monitor), de vierjaarlijkse inventarisatie 

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

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 

Edudat Veiligheidsmonitor, het sociogram, saqi en de IEP-toetsen voor Hart en Handen. Dit zijn 

metingen, 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. 

Protocol schorsen en verwijderen 
 

Is er blijvend sprake van onveiligheid, bijvoorbeeld omdat het kind een bedreiging vormt voor 
zichzelf of anderen? Dan kunnen we kiezen voor een time-out, voor verwijdering of schorsing. Dit is 
een ingrijpende maatregel waar het bestuur over beslist. We hebben hiervoor een uitvoerig protocol. 

Meldcode kindermishandeling 
 

Vermoeden we dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan volgen we de vijf 
stappen uit de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Onze school heeft 
hiervoor een aandachtsfunctionaris. Deze medewerker houdt in de gaten of we het stappenplan 
goed volgen.  

Verkeersveiligheid rondom school 
Tijdens het brengen en halen is het erg druk op het Zilverkruid. Om alle kinderen en ouders veilig te 
kunnen laten bewegen, geldt op het gehele Zilverkruid een stopverbod. Parkeren mag alleen in de 
parkeervakken (maar niet tegen de parkeervakken aan). Er is voldoende parkeergelegenheid bij De 
Schans en via het zebrapad kunt u veilig naar school lopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/gedragsprotocol/
https://stichtingato-live-bd7bd582eca9477085039-25778db.divio-media.com/filer_public/13/b4/13b4adb4-ae9d-4aca-a72a-8d25f4f5795d/ato-protocol_schorsing_en_verwijderen.pdf
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/meldcode-kindermishandeling/
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                      4  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 doet een stapje voorwaarts op de weg naar zelfstandigheid en als ouder 

doe je een stapje terug. Juist in deze nieuwe fase van opvoeding is het voor ouders uitermate 

belangrijk dat zij vertrouwen hebben in de school. Als ouders voed je je kind naar eigen kennis en 

inzicht op en je hoopt dat de leerkracht in dezelfde lijn denkt en handelt. Daarom spreken wij binnen 

het montessorionderwijs graag 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 dan ook de opvoeding van het kind. 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’. – Ouder.  

Contactmomenten 

Op Merlijn zien wij ouders als onze partners. Wij hebben elkaar nodig gedurende de hele 

schoolcarrière van uw kind. Als partner in de opvoeding, als vrijwilliger of als gesprekspartner. Samen 

creëren we de beste omstandigheden voor het leren en ontwikkelen van uw kind(eren), zowel op 

school als thuis. 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.  

Voor de aanmelding van uw kind voeren we altijd eerst een kennismakingsgesprek. We maken kennis 

met elkaar wisselen verwachtingen uit. Hoe staat u als ouder tegenover het montessorionderwijs? 

Waarom kiest u voor een montessorischool? Wat verwacht u van ons? En wat verwachten wij van u 

als ouder? Bij aanmelding en plaatsing volgt een intakegesprek met onze teamleider onderbouw of 

Intern Begeleider. Als uw kind eenmaal op school zit, vindt er na zo’n zes tot acht weken een 

huisbezoek plaats. Daarnaast is er regelmatig contact met u als ouder, zowel gepland als ongepland. 

U kunt de leerkracht van uw kind altijd na school even aanspreken en, indien u dat prettig vindt, een 

afspraak maken. Ook informeren wij u op ouderavonden, via de digitale nieuwsbrief Merlijn Info en 

website. 

Daarnaast zijn er door het jaar heen reguliere ouderkindgesprekken. In ieder geval drie keer per jaar 

en indien nodig vaker. We bespreken dan hoe het gaat met het kind, en hoe de groei en ontwikkeling 

eruit ziet. Wij verwachten dat ouders deze ouderkindgesprekken ook thuis voorbereiden, zodat we 

met een gelijkwaardige inbreng de balans op kunnen maken. 

‘Ik vind de positieve benadering van de kinderen top.’ – Ouder. 
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               4  Handige informatie voor ouders 
 

 

 

 

Hoe ouders worden betrokken 

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

is dat over 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 

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

uit de groep, berichten van de leerkracht of de nieuwsbrief door 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 zelf zien wat ze hebben geleerd. De 

leerkracht schrijft ook een algemeen verslag van gebeurtenissen op school en een overzicht van de 

leerontwikkeling komt terug. 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 maken we andere afspraken. 

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 contactgegevens van de School Contact Personen vindt u in het laatste hoofdstuk. 

Ouderorganisatie 

 
Bij vragen of voor onafhankelijk advies kunt u terecht bij ouderorganisaties Ouders & Onderwijs en 

Stichting Onderwijsgeschillen. 

Ouderinspraak 

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, aan te sluiten bij het 

Merlijn Café (zie blz. 29) en soms een klankbordgroep. Meer informatie over (de samenstelling van) 

de MR vindt u op onze website. 

 

 

 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/de-school/gedragsprotocol/
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
https://oudersenonderwijs.nl/
https://www.onderwijsgeschillen.nl/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/medezeggenschapsraad-mr/
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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. Onderwerpen 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 en bestaat uit ouders en een 

teamcontactpersoon. De OR is een zelfstandige stichting. Meer informatie over de OR vindt u op 

onze website.  

Merlijn Café 

Merlijn Café vindt tweejaarlijks plaats en is een interactieve avond waarin ouders uitleg krijgen over 

de visie van Merlijn en mee kunnen praten over allerhande onderwerpen. Hierdoor zijn ouders een 

belangrijke informatiebron voor Merlijn om nieuwe ontwikkelingen vorm te kunnen geven of oude te 

evalueren. 

Andere ouderparticipatie  

De ouders van Merlijn zijn betrokken en het contact is laagdrempelig. Hieronder vindt u een aantal 

momenten waar Merlijn samenwerkt met ouders:  

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

spandiensten;  

• De verkeerscommissie bestaat uit ouders en een leerkracht en richt zich op verkeers- en 

veiligheidsactiviteiten;  

• Bij excursies en uitjes gaan ouders mee als rij-ouder of ze blijven de hele dag om een groepje te 

begeleiden;  

• Een groepje ouders verzorgt na elke vakantie de luizencontrole.  

‘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.’  

 

https://www.ato-scholenkring.nl/gmr
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/ouderraad-or/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/klassenouders/
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Vrijwillige ouderbijdrage 

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van €57,50. 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. 

 

Activiteiten die worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage zijn bijvoorbeeld:  

• Extra activiteiten zoals natuurexcursies of extraatjes tijdens de kosmische lessen zoals kooklessen;  

• Vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval; 

• Schoolreis en (deels) schoolkamp. 

 

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

TSO-kosten  

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 €70,- gevraagd (los van de vrijwillige ouderbijdrage). 

Schrijven met een vulpen 

Als kinderen toe zijn aan het schrijven met een vulpen (meestal in groep 4), krijgen ze die van school. 

Ook de vullingen worden door school betaald. Raakt de vulpen verloren of beschadigd, dan vragen 

wij aan ouders de vervangingskosten zelf te betalen (€3,25). 

Stichting Leergeld  

Moet u rondkomen van een minimuminkomen, tot 135% van de bijstandsnorm? En kunt u daardoor 
de kosten van bijvoorbeeld zwemles niet betalen? Dan kunt u financiële steun vragen bij Stichting 
Leergeld. Meer informatie en de voorwaarden kunt u lezen op de website 
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. 

 

http://www.leergelddenbosch.nl/
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl/
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Ziek melden en verlof aanvragen 

Ziek of te laat meldingen 

Ziek of te laat meldingen kunt u doorgeven via ons ouderportaal, de app Social Schools. 

 

Verlof aanvragen 

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind: 

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. 

De directie beslist over het toekennen van het verlof. Bent u het niet eens met deze beslissing? Stuur 

dan binnen zes weken na de beslissing een brief naar de directie van de school. In de brief legt u uit 

waarom u bezwaar maakt. Zet in uw brief in ieder geval: uw naam en adres, met welk besluit u het 

niet eens bent, waarom u het niet eens bent met dit besluit, de datum en uw handtekening. In 

spoedgevallen kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. 

 

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

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 schooltuitval in het voortgezet onderwijs vaak terug te 

leiden valt naar de basisschool. Preventief werken 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 leerplichtambtenaar en scholen. 

Ook op Merlijn werken we intensief samen met de leerplichtambtenaar 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. 

 

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://formulieren.s-hertogenbosch.nl/formulier/nl-NL/Burgerzaken/scMO19.aspx/scHeader/fStart
mailto:info@montessorischoolmerlijn.nl
https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/jeugd-en-gezin/leerplicht
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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 2024 (dit 

is schooljaar 2023-2024). Vanaf 1 januari 2023 komt uw kind dan op de inschrijvingslijst. U krijgt 

hierover in januari bericht. 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. Ook vragen wij u om een inschatting te maken van eventuele speciale begeleidingsbehoefte; 

• Als dat het geval is, hoort u na maximaal tien weken, dus halverwege maart, of uw kind 

daadwerkelijk geplaatst kan worden. • 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. 

Lesvrije dagen 

Vakantierooster 

Eerste schooldag maandag 5 september 2022 

Herfstvakantie  maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie  maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie maandag 20 februari 2023 tot en met vrijdag 24 februari 2023 

2e Paasdag  maandag 10 april 2023 

Meivakantie  maandag 24 april 2023 tot en met vrijdag 5 mei 2023 

Hemelvaart  donderdag 18 mei 2023 en vrijdag 19 mei 2023 

2e Pinksterdag  maandag 29 mei 2023 

Zomervakantie  maandag 17 juli 2023 tot en met 25 augustus 2023 

Eerste schooldag maandag 28 augustus 

https://www.montessorischoolmerlijn.nl/samenwerking/klassenouders/
https://www.montessorischoolmerlijn.nl/handige-informatie/kennismaking-en-rondleiding/


 

                                                        Schoolgids Montessorischool Merlijn – 2022-2023 34 
 

 

Studiedagen 

Woensdag 5 oktober 2022   Donderdag 16 maart 2023 

Maandag 31 oktober 2022   Vrijdag 7 april 2023 

Dinsdag 6 december 2022   Maandag 26 juni 2023 

Woensdag 15 februari 2023 

 

Andere afspraken en werkwijzen (ABC-lijst) 

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 te verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij. 

Wij raden u daarom aan dat u zelf ook altijd een WA-verzekering afsluit.  
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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. 

 

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. 

 

Behandeling of RT onder schooltijd  

Ouders kunnen altijd kiezen om begeleiding bij een andere organisatie te starten. 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. 

 

Bewaartermijn dossiers  

Als kinderen van school gaan, bewaren wij het leerlingdossier voor een periode van twee jaar. Hier 

geldt een aantal wettelijke uitzonderingen op. Als een leerling naar het speciaal onderwijs is 

doorverwezen, moet het leerlingdossier drie jaar worden bewaard. Psychologische rapporten 

moeten minstens drie en maximaal vijf jaar worden bewaard. De gegevens uit de 

leerlingadministratie moeten vijf jaar worden bewaard (datum van in- en uitschrijving, verzuim en de 

gegevens die nodig zijn om de bekostiging van het onderwijs vast te kunnen stellen). Gegevens van 

klachten-, bezwaar- of gerechtelijke procedures dienen we na twee jaar te verwijderen. 

Adresgegevens van oud-leerlingen mogen bewaard worden ten behoeve van een reünie, maar 

worden verwijderd als de ouders of leerling hierom vraagt. 
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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 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 komen regelmatig terug in ons onderwijsprogramma. 

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 ouderlijk 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 administratiesysteem 

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 belangrijke 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 verzoeken 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. Ook ouders die geen gezag hebben mogen informatie opvragen, waarbij 

school informatie dient te verstrekken over de voortgang van het kind. Als één van de ouders een 

nieuwe partner heeft, mag school niet zonder meer informatie aan de nieuwe partner verstrekken. 

Hier is toestemming van de andere ouder voor nodig, tenzij de nieuwe partner als verzorger kan 

worden aangemerkt.  

 

Als één van de ouders geen gezamenlijk oudergesprek wil, moet de school de mogelijkheid 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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GGD/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. Als uw kind 11 jaar is, krijgt het opnieuw 

een onderzoek. 

 

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. 

 

Ongevallenverzekering  

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. Twee keer per 

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

Uitnodigingen 

Uitnodigingen voor kinderen dienen buiten schooltijden en het schoolterrein uitgedeeld te worden.  

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. 
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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. 

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. Bij de parkeerplaats bij De Schans is meestal 

voldoende plek om uw auto te kunnen parkeren.  

 

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. We vragen alle ouders een verklaring rijouder in te vullen bij uitjes en 

alleen de eigen kinderen mogen voorin zitten. 

 

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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5 Ontwikkeling en resultaten 
 

 

Tussentijdse resultaten 

Parnassys Leerlijnen  

Montessorischool Merlijn volgt de kinderen via 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 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 voldoende 

worden beheerst) en 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 dan geen nieuwe 

lessen gegeven, maar de leerkracht kijkt samen met de kinderen hoe het met hun ontwikkeling gaat. 

Kinderen als leerkrachten blikken samen terug en kijken vooruit. Kinderen laten hun ontwikkeling 

zien in een portfolio en bespreken dit tijdens een ouderkindgesprek op school. De leerkrachten kijken 

ook 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, de IEP-toetsen. Hiermee 

controleren we of onze eigen observaties en Parnassys Leerlijnen kloppen. Ook gebruiken we deze 

resultaten om de kwaliteit van ons onderwijs te meten. Deze toetsen meten, naast de taal- en 

rekenontwikkeling, ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen. 

 

Het verbeteren van het onderwijs van onze school en wetenschappelijk onderzoek  

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen 

vast. Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek. Vooral de 

resultaten van taal- en rekentoetsen kunnen hiervoor belangrijk zijn. Door de resultaten van taal- en 

rekentoetsen te analyseren weten we wat de ontwikkeling van onze leerlingen is en hoe goed onze 

school het doet. Dit is belangrijk, omdat dit ons helpt om het onderwijs op onze school beter te 

maken, maar ook het onderwijs in heel Nederland helpt verbeteren.  

 

De school gaat de resultaten van de taal- en rekentoetsen sturen aan het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) (www.cbs.nl), zodat het gebruikt kan worden voor onderzoek naar de ontwikkeling 

van onze leerlingen. Het CBS zorgt ervoor dat deze resultaten in een veilige omgeving worden 

opgeslagen voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO). Daarnaast zorgt het CBS ervoor 

dat leerlingen nooit herkenbaar zijn voor andere mensen.  

 

Dit betekent dat onderzoekers nooit een leerling of school kunnen herkennen. Ook in openbare 

publicaties zullen leerlingen of scholen nooit te herkennen zijn. De verwerking van persoonsgegevens 

vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels en de 

strenge regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u 

toch bezwaar hebben tegen het gebruik van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten 

weten bij de school. De school zorgt er dan voor dat de gegevens van uw kind niet aan het CBS 

gestuurd worden. 

http://www.nationaalcohortonderzoek.nl/
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Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek  

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen aan het CBS sturen. Dat komt omdat deze gegevens 

niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens en omdat scholen volgens de 

onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. Voor het gebruik van bijzondere 

persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen en moeten ouders actief toestemming geven. Dat is 

hier niet aan de orde. Omdat het om toetsgegevens gaat, u moet het alleen laten weten als u 

bezwaar heeft. 

Resultaten eindtoets 

Op Merlijn zaten in schooljaar 2021-2022 28 kinderen in groep acht. Al deze kinderen hebben ook 

meegedaan met de IEP-Eindtoets Basisonderwijs. De afgelopen jaren zijn de scores gemiddeld boven 

de Inspectienorm en andere vergelijkbare scholen. Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat we op of 

boven de Inspectienorm scoren en daarom blijven we kritisch naar ons onderwijs kijken. Als wij de 

resultaten analyseren zien we dat kinderen op spelling, interpunctie en rekenen lager scoren dan op 

technisch en begrijpend lezen. Daarom richten we ons de komende periode op het verbeteren van 

deze vakgebieden.  
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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, ontstaat 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 oudleerlingen op het Voortgezet Onderwijs nog altijd, om onze procedure 

van advisering te verbeteren als dat nodig is. 

In schooljaar 2021-2022 zijn de adviezen zoals hieronder verdeeld.  
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6 Adressen en contactgegevens  
 

 
Stafbureau ATO-Scholenkring  
Postbus 185, 5240 AD Rosmalen  
T: 073-850 77 88  
E: info@ato-scholenkring.nl   
www.ato-scholenkring.nl  
  
Bevoegd gezag Stichting ATO-Scholenkring ’s-Hertogenbosch e.o.  
College van Bestuur: Ankie de Laat / vacature bij moment van schrijven 

T: 073-850 77 88  
E: ankiedelaat@ato-scholenkring.nl en  
  
Centrum Jeugd & Gezin  
Bezoeken van wijkpleinen alleen op afspraak.   
Afspraken inplannen via onderstaand telefoonnummer of via het contactformulier op de website.  
T: 073-206 88 88  
www.kijkopkoo.nl  
  
Farent Schoolmaatschappelijk Werk   
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  
Rogier van der Weijdenstraat 2, 5213 CA ’s-Hertogenbosch  
T: 088-023 75 00  
E: info@farent.nl   
www.farent.nl   
  
GGD Hart voor Brabant (vestiging ’s-Hertogenbosch)  
Pettelaarpark 10, 5216 PD ’s-Hertogenbosch  
Postbus 3024, 5003 DA Tilburg  
T: 088-368 70 00  
E: contact@ggdhvb.nl  
www.ggdhvb.nl  
  
Inspectie van het Onderwijs  
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht  
Telefoon 088-669 60 60  
Vragen/meldingen/klachten via contactformulier website  
Meldpunt vertrouwensinspecteurs  
T: 0900-111 31 11 (lokaal tarief)  
www.onderwijsinspectie.nl   
  
Jeugdgezondheidszorg / Jeugdverpleegkundige  
T: 088-368 71 00  
www.ggdhvb.nl  
  
 
 
 
 

mailto:info@ato-scholenkring.nl
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Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch / Vught  
Carmen Nijssen   
T: 06-156 427 32 (ma-, di-, do-ochtend van 09.00-12.00 uur)  
E: shertogenbosch@jeugdfondssportencultuur.nl   
www.jeugdfondssportencultuur.nl   
  
Kinder- en jongerentelefoon  
T: 0800- 0432 (gratis) van 11.00-21.00 uur  
www.kindertelefoon.nl  
  
Kinderspeelkasteel  

Zilverpopulier 93  

5237 HW  ’s-Hertogenbosch 

T: 073-6445931 

E: kinderspeelkasteel@partou.nlhttps://www.partou.nl/kinderopvang/s-hertogenbosch/bso-

zilverpopulier-93 

 

Kindersportfort 

Marathonloop 5 

5235 AA  ’s-Hertogenbosch 

T: 06-13382207 

E: kindersportfort@partou.nl 

 

Klachtencommissie  
Landelijke Klachten Commissie Onderwijs  
Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht  
T: 030-280 95 90  
E: info@onderwijsgeschillen.nl   
www.onderwijsgeschillen.nl   
  
Klachten over pesten, geweld en (seksuele) intimidatie  
Vertrouwensinspecteur van het Onderwijs  
Telefoon: 0900-113 111 (lokaal tarief)   
 
Leerplichtambtenaar Gemeente ’s-Hertogenbosch  
Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch  
T: 073-615 51 55  
E: leerplicht@s-hertogenbosch.nl  
www.s-hertogenbosch.nl/leerplicht   
  
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij  
Hervensebaan 9, 5232 JL ’s-Hertogenbosch  
T: 073-851 13 00  
E: secretariaat@demeierij-po.nl   
www.demeierij-po.nl   
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http://www.s-hertogenbosch.nl/leerplicht
mailto:secretariaat@demeierij-po.nl
http://www.demeierij-po.nl/
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Tandverzorging  
Centrum voor Tandverzorging ’s-Hertogenbosch  
Eekbrouwersweg 4, 5233 VG ’s-Hertogenbosch  
T: 073-641 65 65  
E: info@centrumtandzorg.nl   
www.centrumtandzorg.nl   
  
Veilig Thuis Brabant Noordoost  
Pettelaarpark 66, 5216 PP ’s-Hertogenbosch  
Postbus 1163, 5200 BE ’s-Hertogenbosch  
T: 0800-2000 of 088-243 93 00 (voor professionals)  
E: info@veiligthuisbrabantnoordoost.nl   
www.veiligthuisbno.nl   
   
School Contact Personen 
Anne-Will Mulders E: annewillmulders@montessorischoolmerlijn.nl 
Saskia Maridjan  E: saskiamaridjan@montessorischoolmerlijn.nl 
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