
Montessorischool
Duffel

Welkom in
onze school!

V.U.: vzw KITOS,  Francis Van Caer, Tervuursesteenweg 2, 2800 Mechelen | OND. NR. 0478.043.516 | RPR Mechelen, afdeling Mechelen. 

Infomomenten 2022
Vrijdag 18 maart 2022
Neem een kijkje in de klas
Zaterdag 19 maart 2022
Verken onze school

Opendeurtjes instapklas
23 oktober 2021 van 9u tot 11u
9 december 2021 van 18u tot 20u
16 februari 2022 van 9u tot 11u
7 mei 2022 van 10u tot 12u

Ook altijd welkom na afspraak!

Inschrijvingen
Inschrijven is steeds mogelijk via 
mail, op afspraak en tijdens info- 
dagen.

WELKOM! 
Kwakkelenberg 5 - 2570 Duffel
T 015 31 21 47
info@montessori-duffel.be
www.montessori-duffel.be
www.facebook.be/MontessoriDuffel

  



Wij leren je het 
zelf te doen! 

Welkom in  
onze Montessorischool! 

Ons enthousiast team staat klaar om samen 
met jou te werken aan de toekomst van je 
kind. We schenken daarbij grote aandacht 
aan de individuele ontwikkeling van je kind. In 
een gestructureerde en huiselijke omgeving, 
met gemengde leeftijdsgroepen, stimuleren 
we onze kinderen om hun talenten en 
interesses te ontdekken en ontplooien. 
Daarbij gebruiken we speciaal ontworpen 
Montessorimateriaal. We leggen de nadruk 
op zelfstandigheid, groepswerk en meer 
individuele leertrajecten. 

Kom je ook?

Onze troeven:

• Onderwijs op maat: geen tijdverspilling 
door een gemiddeld tempo, kinderen 
krijgen de kans om op eigen tempo te 
leren. 

• Ontwikkeling van sociale vaardigheden: 
kinderen leren rekening houden met 
elkaar. 

• Zelfstandigheid: veel individueel werk 
met coaching van de leerkracht. 

• Gemengde leeftijdsgroepen: leren van 
elkaar, ieder op het eigen niveau.

• Verantwoordelijkheid: je kind leert 
keuzes maken en plannen.

• Montessorimateriaal: een veilige 
omgeving die uitdaagt tot ontdekken.

• Veel en groene speelruimte met 
duurzame speeltoestellen en moestuin. 

• Kwaliteitsvol onderwijs: onze zesde-
klassers halen mooie resultaten in het 
secundair onderwijs.

Wat vinden anderen?

“Dankzij de unieke aanpak van de Montessori 
methode werd ons zoontje versterkt waar 
hij het nodig had en kreeg hij de tijd om op 
zijn eigen tempo te ontwikkelen. De visuele 
aanpak stimuleert hem om op een leergierige 
manier met de leerstof om te gaan. Na 
enkele maanden wisten wij zeker: hier zit hij 
op zijn plaats. Het familiale gevoel onder de 
leerkrachten en de ouders krijg je er gratis 
bij.” 
- Mama Hannah 

“Onze zoon is 2 weken geleden gestart in het 
1ste middelbaar. Zo blij dat mijn klein manneke 
de tijd van zijn leven had op Montessori. Dat 
de focus lag op kind zijn en mogen groeien op 
eigen tempo... Zodat hij nu sterk genoeg is om 
die stap te zetten in dat grote middelbaar.... 
Helemaal klaar voor dit nieuw avontuur!”
-Mama Heidi


