Montessorinieuwsflits

Beweging
“Vooruit in montessori
onderwijs!”

Wist u dat….?
*auditeurs zich nog
steeds kunnen
aanmelden?
*de derde
trainersmiddag
plaats vindt op
29 mei;
*steeds meer
montessorischolen
teruggaan van 2
naar 3 jaargroepen
in een klas en dat
dit aansluit bij een
van de indicatoren
van de Gulden
Tien;
*de betrokken
scholenindeling
2019-2020 voor de
zomer bekend is.
www.montessorikwaliteit.com
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Montessori nieuwsflits
Bezochte montessori-instellingen voor
0-12 jaar krijgen in deze nieuwsflits meer
gezicht. Een korte update, mooie
momenten die het delen waard zijn, met
een ‘kijkje bij elkaar,’ komen in deze
nieuwsflits terug.

Deel je ervaringen

Armand van den Eeckhout, directeur
van de Haarlemse Montessorischool
Een critical friend op bezoek
Spannend blijft het, als er een groep collega’s je
school op een kritische manier onder de loep neemt.
Spannend, maar vooral heel waardevol.
Op 15 januari bezocht de auditcommissie onder
leiding van Vera Arents de Haarlemse
Montessorischool. Onze ervaring was dat er met een
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Nieuwe data
NMV training voor
auditeurs
13.30-15.30
woensdag 29 mei
woensdag 25 sept.
woensdag 29 jan.
woensdag 27 mei
Locatie Domstad
Haarlemse
Montessorischool
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positieve en toch
kritische,
gedetailleerde
houding naar onze
school en ons
onderwijs is gekeken.
Dat kwam goed tot
uiting in het verslag
dat wij ontvingen. Wij
herkennen ons in de
bevindingen die het
auditteam heeft
geconstateerd. Voor een groot deel zijn deze
bevindingen ontwikkelpunten die al op de agenda
staan, maar er zijn ook enkele punten die niet zo sterk
op ons netvlies stonden of die wij minder hoog
hadden geprioriteerd.
Als bezochte school zien wij de audit als een kans om
onze school en ons onderwijs door een critical friend
te laten doorlichten. Doen wij het goed? Hebben we
blinde vlekken?
Deze manier van auditen is in onze ogen van grote
toegevoegde waarde op het lidmaatschap van de
NMV. Bovendien is het, juist als eenpitter die de HMS
is, van groot belang om contact te houden met andere
(montessori)scholen.
In september 2016 heeft de Inspectie van het
onderwijs de HMS bezocht. Uit dat bezoek kwam een
tweetal belangrijke aanbevelingen, waaronder het
advies om kinderen die meer kunnen, meer uit te
dagen.
Wij waren benieuwd of de ontwikkelingen en de
vernieuwingen die wij hebben doorgevoerd naar
aanleiding van bovenbeschreven bezoek, voor de
auditcommissie zichtbaar werden.
Dat bleek deels het geval. Van de auditcommissie
kregen we het advies om de nieuwsgierigheid van de
kinderen en daarmee het voorkomen van wat wordt
genoemd, "zelfstandig verwerken", niet los gezien kan
worden van de aanbeveling om kinderen die meer
kunnen, meer uit te dagen.
Uiteindelijk hebben we, met de uitkomsten van deze
audit, op een belangrijk moment vlak voor de nieuwe
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Bespreek eens
Waarin zijn we trots op
onze school?
Wat zijn onze
Unic Selling Points?
Waarin maken we het
verschil voor de kinderen?
En waarin maken
zij het verschil?

Hoera
er is weer een aantal
nieuwe logo’s
verstrekt afgelopen
periode !
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schoolplanperiode, een goede aanzet voor het
schrijven van onze interne agenda voor de komende
vier jaar. Op deze wijze is de audit van grote
toegevoegde waarde op ons lidmaatschap van de
NMV.

Auditeurs aan het woord
Dineke de Korte, bestuurslid NMV
Mijn naam is Dineke de
Korte. Ik ben directeur
geweest van de
Montessorischool
Leidschenveen,
regiovoorzitter van de
Regio Den Haag,
voorzitter van de sectie
Bao en sinds enkele
jaren bestuurslid van de
NMV.
De afgelopen jaren heb
ik veel ervaring
opgedaan met het
visiteren van scholen en
sinds vorig jaar ben ik
met een pilot betrokken geraakt bij de nieuwe stijl
“waarderend auditeren”. Niet meer rondgaan met een
soort “afvinklijst”, zoals de kijkwijzer door de bezochte
scholen en kindcentra werd ervaren, maar in gesprek
gaan met de instelling over hun ontwikkelingen en
ambities.
Vooraf sturen de instellingen naast hun zelfevaluatie
vaak een dik pakket met documentatie toe. Zo kan het
auditteam zich vast een voorstelling maken over hoe
de instelling zich profileert en waar zij naartoe op weg
wil.
Voor de auditeurs is het meestal net zo spannend als
voor het team van de instelling die bezocht wordt.
Immers, als we niet meer kijken naar de kwaliteit via
een checklist, waar kijken we dan wel naar?
Steeds is wel de typische bevlogen en betrokken inzet
van het personeel en de directie zichtbaar als ook de
focus en de rustige werksfeer in de klassen
herkenbaar. Ook zijn de kinderen en de ouders

meestal heel tevreden over hun school.
Het is soms een beetje zoeken naar de juiste vorm.
Het team van de instelling wil toch graag wij horen wat
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De zelfevaluatie
vormt de start van de
audit
*waar ben je trots op
als montessori-instelling?
*waar liggen de
ontwikkelpunten?
*welke vragen heb je aan
het auditteam?
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vinden van hun school en bovendien moet er in de
reflectieve notitie over diverse onderdelen een
uitspraak worden gedaan, waardering worden
gegeven…. Dat laatste is soms verwarrend, omdat een
enkele school dit naast de beoordeling van een
eerdere visitatie legt.
Gelukkig verlopen de bezoeken vrijwel altijd in een
prettige sfeer en ontstaat al heel snel een open
gesprek met uitwisseling van ervaringen en van vragen
over en weer. Vaak zeggen we tegen elkaar: “het liefst
zouden we over vier jaar weer terug komen om te zien
hoe ver jullie zijn!"
Op de eerstvolgende scholing voor de auditeurs zullen
we onze prille ervaringen evalueren en waar nodig
bijstellen. En dan volgen in het nieuwe schooljaar
opnieuw een aantal mooie audits bij veel van onze
montessori-instellingen.

Gregory Grampon, Directeur
Alphense Montessorischool
Ik wil graag meedraaien in

Haarlemse
Montessorischool

Nog een fijne laatste
schoolperiode!
namens de ontwikkelgroep
Michelina Hoogeveen,
Annemieke Eshuis,
Lex Spee,
Femmy Lieben,
Peter Warnders
(NMV- secretariaat en
Martine Lammerts (MOC)

www.montessorikwaliteit.com

de audits omdat ik geloof in
onze montessorivisie. Ik
vind dat elk kind het
verdient om zich met behulp
van onze visie en manier
van begeleiden te
ontwikkelen.
Zelf denk ik dat er voor ons
als ‘Montessorianen’ nog
winst te behalen valt op het
stukje profileren en uitdragen
van onze visie. Door kennis te nemen van elkaars
kwaliteiten en gezamenlijk de dialoog aan te gaan
over onze visie, zullen we alleen maar sterker
worden. Ik vind kennis delen in het belang van de
kinderen een kracht en ik hoop dan ook dat de
audits een middel zijn om kennis te brengen, maar
zeker ook te halen. Iedere montessorischool zijn
eigen top, maar vanuit 'leer het ons samen te
doen’. Binnenkort wordt onze montessorischool
geauditeerd en zit ik aan de andere kant van de
tafel, beide ervaringen neem ik mee in de rol als
auditeur namens de NMV.
Waarderend Auditen 0-12
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Georgine Schuurhuizen auditeur namens de
NMV
Ik heb zelf in Amsterdam op de 6de Montessorischool
gezeten, het Montessori Lyceum doorlopen en daarna op de
Gemeentelijke Kweekschool mijn A-en B akte behaald voor
Montessori kleuterleidster. Daarna ben ik peuter- en
kleuterleidster geweest op de Amsterdamse
Montessorischool.
Na mijn verhuizing naar Leiden heb ik mij eerst een paar jaar
aan mijn taak als moeder en echtgenote gewijd maar toen er
een advertentie in de krant stond voor een kleuterleidster
aan de Apolloschool heb ik niet lang geaarzeld en heb ik gesolliciteerd. Ik heb op deze
school van 1984 tot 2012 met veel plezier gewerkt in allerlei functies. De laatste 9 jaar als
adjunct-directeur. Je kunt dus wel zeggen dat ik een Montessoriaan in hart en nieren ben.
Nu val ik regelmatig in op de basisschool van mijn kleinkinderen. Dit is een traditionele
school en ik moet bekennen dat dat niet mijn voorkeur heeft maar om in te vallen, is het
heel gemakkelijk. Er staat precies wat je moet doen.
Ik ben begonnen als visiteur omdat mijn school gevisiteerd ging worden en er iemand
afgevaardigd moest worden. De eerste keer was dat even wennen maar de volgende
keren werd het steeds boeiender. Alleen het gegeven dat de visitatiecommissie kon
beslissen dat de school het bordje mocht blijven behouden, vond ik wel heftig.
Gelukkig heeft de NMV in haar wijsheid besloten dat dit veranderd moest worden en is er
vorig jaar begonnen met een pilot-audit op een paar scholen. Ik mocht voorzitter zijn van
zo’n audit en het voelde meteen anders. Je was als commissie gewoon collega’s die
kwam kijken of je kon helpen met de hulpvraag die de school naar aanleiding van de
zelfevaluatie had gesteld.
“Je haalt wat en je brengt wat”. Inmiddels heb ik het afgelopen jaar heel wat audits
gedaan en ik vind het jammer dat ik er niet mee begonnen ben toen ik nog werkte. De
meerwaarde is dat je bij elkaar in de keuken mag kijken en dat je elkaar kunt helpen met
vragen die jouw school misschien al lang heeft opgelost of waar jouw school mee
worstelt en de ontvangende school al oplossingen voor heeft gevonden. Je hoeft niet
steeds het wiel weer opnieuw uit te vinden. Maar je moet het natuurlijk wel willen delen.
De NMV maakt het mogelijk o.a. door bijeenkomsten en scholing dat auditeurs de missie,
waar de NMV voorstaat, uitdragen. De vereniging heeft een netwerk van
ervaringsdeskundigen die zodoende zorgdragen voor de kwaliteitsversterking van het
Montessori-onderwijs.
“Dus als je tijd

hebt of de school
kan je tijd geven, ga
auditeren. Het is
zeker de moeite
waard!”
www.montessorikwaliteit.com
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Ans van der Poel , auditeur namens de NMV
Vanuit mijn werk als bestuurslid van de NMV- sectie Het
jonge kind, ben ik een aantal jaren geleden kinderdagverblijven,
bso's en peutergroepen gaan visiteren. Omdat ikzelf een

montessoripeuterleidster ben en werk had op speelzaal, kdv
en bso, was ik erg nieuwsgierig om te kijken hoe mijn
montessoricollega's op hun groepen werkten.
Ik stak veel van hen op en kon mijn eigen werk uitbreiden
met nieuwe inzichten. Andersom kreeg ik ook waardering
van de bezochte groep voor de input die onze
visitatiecommissie kon leveren.
Nog steeds vind ik het fijn om in contact te zijn met collega-montessorileiders en
leidsters en de scholen en groepen te bezoeken om inspiratie op te doen en het
montessorigevoel in de werkwijze te aanschouwen en te delen. Daarom heb ik me
aangemeld als NMV-auditeur. Binnen een team met andere auditeurs mag ik ook
mee naar de scholen, hoewel mijn bekendheid met Montessoriopvoeding zich
voornamelijk tot de het jonge kind richt. Juist omdat de audits voor montessoriinstellingen van 0-12 jaar zijn, is dat een goede aanvulling op de auditoren van
4012 jaar. De visie van Montessori beperkt zich niet tot alleen onderwijs, maar
juist ook opvoeding en het is een levenshouding. De naam waarderende audit
geldt voor beide partijen. Fijn dat de NMV een nieuwe formule voor de audit heeft
gevonden waardoor de wisselwerking en de voortdurende ontwikkeling van het
montessorigedachtegoed uitgebouwd kan worden door alle aangeslotenen van de
NMV.
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