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Beste ouders

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 gestructuureerde en 
huiselijke omgeving, met gemengde leeftijdsgroepen, stimuleren 
we onze kinderen om hun talenten en interesses te ontdekken en 
ontplooien. Daarbij gebruiken we speciaal ontworpen Montesso-
rimateriaal om zelfstandig en zelfcorrigerend mee aan de slag te 
gaan. 

We leggen de nadruk op zelfstandigheid, groepswerk en meer 
individuele leertrajecten. 

Kom je ook?

Welkom in onze school! 
Maria Montessori, geboren in 1870, was de 
eerste vrouwelijke arts in Italië. Tijdens haar 
studie geneeskunde komt zij in contact met 
kinderen met een verstandelijke achterstand. 
Ze observeert en werkt met hen rond 
zintuiglijke ontwikkeling, en maakt daarmee 
grote vooruitgang. Daarom richt ze in 1907 
Casa dei Bambini op, de eerste Montesso-
rischool. Ze laat daar kinderen kennismaken 

met haar systeem en materialen. Ze maakt al snel grote indruk met 
haar onderwijs. Niet alleen in Italië, maar ver daarbuiten. Ze reist de 
wereld rond, opent scholen, schrijft boeken en geeft lezingen en 
cursussen. Op 1952 overlijdt zij in Nederland, waar ze al lange tijd 
woonde.

Wie is Maria Montessori? 

7 redenen om voor 
Montessori te kiezen
1. ACTIEF IN EEN VOORBEREIDE OMGEVING

2. TALENTEN ONTWIKKELEN
3. ZELF DOEN EN LEREN, VAN EN MET ELKAAR

4. VERANTWOORDELIJKHEID
5. ZELFSTANDIGHEID

6. VERTROUWEN IN HET KIND
7. KWALITEITSVOL ONDERWIJS
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Montessori?

Wat is Montessorionderwijs?

Montessorionderwijs is een onderwijsaanpak die aan het kind, 
binnen gemengde leeftijdsgroepen, de mogelijkheid biedt om 
zich zo veel mogelijk volgens eigen tempo en volgens eigen 
kunnen, te ontwikkelen.  Dit gebeurt onder de leiding en 
opvolging van de klasleerkracht. We doen dit in een gestructu-
reerde leeromgeving, gebruikmakend van speciaal ontworpen 
Montessorimaterialen.  Binnen het Montessorionderwijs wordt 
zeer sterk gewerkt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.  
Vaardigheden die goed van pas komen in het latere leven!

Hoe ziet een lesuur eruit? Is er nog klassikale instructie?

De leerlingen komen binnen, hebben al dan niet een kort moment 
samen en gaan aan het werk.  De leerkracht ondersteunt, geeft 
uitleg en instructie en begeleidt.  De leerkracht maakt ook ruim 
de tijd om de kinderen te observeren: zijn mijn leerlingen goed 
aan het werk, “zijn ze altijd zinvol bezig”?  Sommige lessen 
verlopen klassikaal en ook het belang van groepswerk wordt 
niet over het hoofd gezien. We streven volgende verhouding 
na in de bovenbouw: 50% individueel werk, 25% groepswerk en 
25% klassikaal werk. 

Hoe wordt er omgegaan met sterkere 
en zwakkere leerlingen?

Doordat er meer op eigen tempo 
van de kinderen gewerkt wordt, 
zullen sterkere leerlingen sneller de 
leerstof verwerken en ook sneller 
aan de uitbreiding- of verdiepings-
leerstof kunnen beginnen. We bieden 
hen binnen de Montessorivisie extra 
uitdaging aan. Kinderen die meer tijd 

nodig hebben voor de verwerking 
krijgen hiertoe alle kansen. We 
proberen aan te sluiten bij de naaste 
ontwikkeling van de kinderen.  Dit 
wil zeggen: wat kent een kind al 
en hoe kunnen we hierop verder 
bouwen. Dit zal de motivatie en het 
zelfvertrouwen van zowel de tragere 
leerling als de snellere leerling ten 
goede komen. Wanneer een kind 
de leerstofinhoud van een bepaald 

leerjaar bereikt heeft zal bekeken 
worden in samenspraak met het CLB 
of een vervroegde overstap naar een 
hogere groep mogelijk is. Wanneer 
een kind bijvoorbeeld eind vijfde 
leerjaar de leerstof van de basisschool 
bereikt heeft kan ook bekeken worden 
of een vervroegde overstap naar het 
secundair onderwijs aangewezen is. 

“Als je te veel kritiek hebt op 
een kind, zal hij leren oordelen. 
Als je het kind regelmatig 
complimenteert, zal hij leren 
waarderen.”  - Maria Montessori
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Wat zeggen 
onze ouders? 

“Dankzij de unieke aanpak van 
de Montessorimethode 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 ge-
voel onder de leerkrachten en de 
ouders krijg je er gratis bij.” 
- Mama Hannah

Onze zoon is 2 weken geleden ge-
start 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

“Onze kinderen zijn 
SAMEN 1 kleutergroep”
-Directrice Ann

Onze troeven: 
wij leren je het zelf te doen! 

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

In onze school werken we sterk op het zelf keuzes leren maken, 
zelf actief zijn, zelf initiatief tot leren mogen nemen. Door de 
specifieke manier van werken in het Montessorionderwijs 
ervaren de kinderen dat vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met 
elkaar verbonden zijn. Van jongs af aan is in het kind een innerlijke 
drang (intrinsieke motivatie) aanwezig om zich te ontwikkelen, 
om op steeds meer gebieden zelfstandigheid te veroveren.

Leerkracht - kinderen

De leerkracht ondersteunt het kind bij het eigen ontwikkelings-
proces. De keuzevrijheid van het kind is van groot belang. Het 
omgaan met die keuzevrijheid is ook een ontwikkelingsproces 
waarbij de leerkracht stimulerend optreedt en het kader van de 
keuzevrijheid aangeeft. Maria Montessori, de grondlegger van 
de Montessorischool, noemt dit “vrijheid in gebondenheid”.
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Een grote aandacht voor de individuele 
ontwikkeling

Niet elk kind leert op hetzelfde tempo. 
Door goede observaties moet helder 
worden aan welke nieuwe stap in een 
bepaalde ontwikkelingsfase een kind 
toe is. Kinderen ontwikkelen zich niet 
via een fictief gemiddelde. Soms gaat 
de ontwikkeling sneller, dan weer 

langzamer. Dat eigen ontwikkelingstempo moet de ruimte krijgen. 
Dat betekent dat optimaal rekening wordt gehouden met de 
individuele ontwikkeling van elk kind.

Montessorimateriaal

Een belangrijk onderdeel in de leeromgeving van een Montesso-
rischool zijn de leermiddelen,  die we het “ontwikkelingsmateriaal” 
noemen. De materialen zien er aantrekkelijk en uitnodigend uit 
en zijn zelfcorrigerend. Hierdoor ontwikkelt het kind zichzelf. De 
materialen groeien mee met de leerling: eerst wordt iets gebruikt 
om motorische vaardigheden te oefenen, later om bijvoorbeeld 
te leren tellen. Ook moderne methoden en materialen kunnen 
een bijdrage leveren aan de ordening van een (nieuwe) inhoud en 
kunnen daarom goed ingezet worden in onze Montessorischool.

Voorbereide omgeving

De leerkracht zorgt voor een 
goed voorbereide omgeving, 
waarin het kind wordt uitgenodigd activiteiten te ondernemen 
die het kind helpen zich verder te ontwikkelen. Onderdeel van 
die goed voorbereide omgeving is een rustige werksfeer. We 
streven naar een stille, opgeruimde klas. De indeling van een 
Montessoriklas en de plaats van het Montessorimateriaal blijft 
hetzelfde doorheen de schoolperiode. De kinderen hebben 
hun eigen plekje, helpen mee met opruimen en verzorgen mee 
het klasplantje. We hechten veel belang aan een huiselijke, 
aangename ruimte. Kinderen maken een eigen planning, 
waarbij ze wel rekening houden met groepsactiviteiten die op 
een vaste tijd zijn ingepland: bv. bewegingslessen of taken die 
op een bepaald moment af moeten zijn.

Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Onze manier van werken vraagt van alle 
kinderen een groot gevoel van empathie en 
rekening houden met elkaar. Om ieder kind 
op eigen niveau met verschillende taken 
bezig te laten zijn vereist veel zelfdiscipline. 
Kinderen geven elkaar de ruimte om rustig 
te kunnen werken. Daarnaast neemt het 
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samenwerken tussen kinderen een 
belangrijke plaats in. Het kan zijn 
dat een kind het probleem van een 
andere leerling kan oplossen, dat ze 
samenwerken bij het maken van een 
project of bij het uitvoeren van een 
taak.

Gemengde leeftijdsgroepen

In onze school zitten kinderen van 
verschillende leeftijd bij elkaar in de 
klasgroep: 

 • De onderbouw peuters (2,5-3 jaar)
 • De onderbouw (3-4-5 jaar)
 • De middenbouw (6-9 jaar) 
 • De bovenbouw (9-12jaar).  

 
Dit bevordert samenwerken en 
sociaal gedrag. Soms geeft het 
kind hulp, soms krijgt het hulp, naar 
behoefte en mogelijkheden. Het kind 
heeft ieder jaar een andere positie 
binnen de groep: jongste, middelste, 
oudste. Kinderen zien een toekomst-
perspectief in hun ontwikkeling door 
de werkzaamheden en ervaringen 
van oudere kinderen. Bovendien is er 
materiaal aanwezig voor drie leeftijds-
groepen waardoor er veel te kiezen 
valt.

Een dag uit het leven 
van een kleuter

08.00 uur tot 08.30 uur:  de schoolpoort is open en je    
                                                         kind kan spelen onder toezicht

08.30 uur tot 10.10 uur:    lesmoment 
10.10 uur tot 10.30 uur:   speeltijd
10.30 uur tot 12.05 uur:   lesmoment 
12.05 uur tot 13.30 uur:   middagpauze  
                
13.30 uur tot 15.10 uur:   lesmoment 
15.10 uur tot 15.25 uur:   speeltijd 
 
De speeltijden voor midden- en bovenbouw gaan op een ander 
tijdstip door dan die van de onderbouw. 
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Wat doen we in 
de onderbouw?

Wat doen we in 
de middenbouw en 

bovenbouw?

Projecten en leeruitstappen

Wij zijn een actieve school: 
we maken tijd voor culturele, 
sportieve en sociale activiteiten.

Een greep uit het aanbod:
 • Natuurklassen
 • Fietscontrole
 • Sportdag
 • Zwemmen (tweewekelijks)
 • Samenwerken in de tuin
 • Uitstappen naar cinema,   

 musea, bib, ...
 • Werkstukken en presentaties
 • ...

Onze jongste kinderen komen 
terecht in de peuterklas. De 
kleuters zitten samen in de 
leeftijdsgroep ‘Onderbouw’. 
Daar organiseren onze 
leerkrachten regelmatig leuke 
activiteiten en themaweken. 
Daarnaast gaan we ook 
regelmatig op ontdekking 
buiten de klas:

 • We gaan tweewekelijks   
 zwemmen
 • We besteden aandacht aan  

   veilig in het verkeer zijn.
 • B ewe g i n g s o p v o e d i n g :  

 we springen, dansen en 
   lopen rond. 
 • We genieten van onze 

  mooie, groene tuin: spelen 
   in de zandbak, rollen van de 
   heuvel en tikkertje spelen op 
   gras. 
 • Mee-doe-dag: we nodigen  

 ouders elke maand uit om  
 mee te spelen en leren in de  
 klas. 
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Communicatie met ouders
De schoolpoort is geen poort die de kinderen binnenhoudt en de 
rest van de wereld buitenhoudt. Onze school is een gemeenschap. 
We trekken er geregeld op uit, maar nodigen ook uit op onze 
school. Ouders zijn een essentieel onderdeel van de school. We 
gaan regelmatig in gesprek met je om de vooruitgang van je kind 
te bespreken. Dat doen we niet aan de hand van een cijferrap-
port, maar aan de hand van het beschrijvend doelenverslag. Dit 

is uitgebreider en minder competitief dan 
een puntenrapport. Het bespreekt kennis, 
aanleg, inzet en sociale houding. Hierdoor 
leren we de kinderen ook dat de nadruk 
ligt op het werk en het resultaat, niet op de 
beloning in de vorm van een cijfer. 

Indien nodig zorgen we voor extra overlegmomenten, en je kan 
ook steeds een extra gesprek met de leerkracht vragen. Je kan de 
klasleerkracht ook altijd aanspreken voor een kort babbeltje aan 
de schoolpoort.  

Vrienden van Montessori

Als ‘Vrienden van Montessori’ komen onze ouders regelmatig 
samen om onze school te helpen. Heb je zin om andere ouders 
te leren kennen, wil je je talent of hobby inzetten bij één van onze 
activiteiten of feesten, wil je de handen uit de mouwen steken, 
wil je meedenken met ons als school, dan ben je welkom op onze 
bijeenkomsten op school! Meer informatie vind je op onze website. 
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Nog aantal praktische zaken...

 
Bereikbaarheid

Onze school is goed bereikbaar. Wij zijn ideaal gelegen tussen 
Antwerpen en Mechelen. Kom je met de auto? Je kan je auto 
parkeren op de parking in de Boomgaardstraat of op de Bruul aan 
de kapel, beide op 200m van onze school. Liever met de trein? Het 
station van Duffel ligt op ongeveer 1.5 kilometer van onze school.
Of toch met de bus? De dichtstbijzijnde halte is Onze-Lieve-Vrouw-
laan Duffel, op minder dan 500 meter van onze school. De halte 
Gemeentehuis Duffel biedt echter de meeste mogelijkheden 
vanuit verschillende invalshoeken en ligt op ongeveer 750 meter 
van onze school.

Voor- en naschoolse opvang

Opvang voor of na school nodig? De voor- 
en naschoolse opvang wordt ingericht door de 
gemeente Duffel. 

Meer info vind je op: 
www.kinderopvangwijzer.be/duffel/initiatief/ibo-het-ravotter-
snest/

 

Middagmaal

Leerlingen die tussen de middag niet 
naar huis gaan, kunnen een eigen 
lunchpakket meebrengen. 
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Geheugensteuntje

Inschrijvingen

Je kan doorlopend inschrijven. Contacteer ons op T 015 31 21 47 of 
via info@montessori-duffel.be voor meer informatie. 

Begin schooljaar 2022-2023

Het schooljaar begint op donderdag 1 september 2023 om 08.30 
uur.

Instapdagen voor de kleutertjes van geboortejaar 2020 tijdens 
het schooljaar 2022-2023:

Instapdagen voor de kleutertjes van geboortejaar 2021 tijdens het 
schooljaar 2023-2024:

1 september 2023 geboren ten laatste op 01/03/2021
6 november 2023 geboren ten laatste op 08/05/2021
8 januari 2024 geboren ten laatste op 10/07/2021
1 februari 2024 geboren ten laatste op 01/08/2021
19 februari 2024  geboren ten laatste op 7/09/2021
15 april 2024  geboren ten laatste op 19/10/2021
13 mei  2024  geboren ten laatste op 30/11/2021

Kinderen geboren tussen 01/12/2021 en 31/12/2021 stappen in op 
1 september 2024 (maar dienen zich nu in te schrijven). 

Onze scholengroep: KITOS

Onze school is onderdeel van scholengroep KITOS, Katholieke 
Scholengroep regio Mechelen. KITOS, dat staat voor...

Dankzij KITOS worden we professioneel ondersteund, waardoor 
we ons kunnen focussen op onze kerntaak: de leerling beter 
begeleiden in zijn schoolloopbaan. Binnen onze scholengroep 
werken we niveau-overschrijdend en -doorbrekend samen met 
andere basisscholen en secundaire scholen. Zo kunnen we onze 
middelen, financiën en competenties, efficiënter inzetten om een 
kwaliteitsvoller onderwijs te garanderen.

K
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=  kwaliteit en katholiek

=  individu en innovatie

=  talentgericht

=  openheid en onderwijs

=  solidariteit



Kwakkelenberg 5
2570 Dufel

T 015 31 21 47
www.montessori-duffel.be
info@montessori-duffel.be

Kom meer te weten over ons 
schoolleven op onze facebookpagina: 
www.facebook.com/MontessoriDuffel


