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Inleiding 
Rhenen, 6 september 2022 

 
In dit informatieboekje vindt u specifieke informatie en wetenswaardigheden over onze werkwijze in de middenbouw. 
Dit informatieboekje is een aanvulling op onze schoolgids, waarin u de informatie kunt vinden die voor de gehele 
school geldt. De schoolgids kunt u vinden op onze website: www.montessori-rhenen.nl. 
Wij streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren. Heeft u vragen, zijn er onduidelijkheden of ontbreekt er 
informatie in dit informatieboekje? Aarzel dan niet om dit met de groepsleerkracht te bespreken. Samen dragen we 
zorg voor een prettige, duidelijke en leerzame schoolomgeving voor alle leerlingen van onze school. 
Als er in de loop van het schooljaar aanpassingen gedaan worden aan dit informatieboekje, dan informeren wij u 
daarover en plaatsen de nieuwe versie op onze website. 
 
Namens het team, 
 
Alex van Dal 
Directeur a.i. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.montessori-rhenen.nl/


Montessorischool Rhenen | Lijsterberg 113 | 3911DJ Rhenen | 0317-612976             3 

 

Leerkrachten 
De leerkrachten van uw kind zijn dit schooljaar: 

- Maandag en dinsdag: Liesbeth van der Giessen 
- Woensdag, donderdag en vrijdag: Marieke Koekoek 

Schooltijden 
De schooltijden in de middenbouw zijn dit schooljaar: 

- Maandag: 08.30 uur – 14.45 uur 
- Dinsdag: 08.30 uur – 14.45 uur 
- Woensdag: 08.30 uur – 12.00 uur 
- Donderdag: 08.30 uur – 14.45 uur 
- Vrijdag: Groep 3 en 4: 08.30 uur – 12.00 uur 
 Groep 5: 08.30 uur – 15.00 uur 

Meenemen naar school 
Op school werken de leerlingen met materialen van de school. Van de volgende (school)spullen wordt verwacht dat ze 
mee van huis genomen worden. Wij vragen u om deze spullen te voorzien van de naam van uw kind. 
 
Plantje 
Vanuit de visie van Maria Montessori dragen alle leerlingen, van klein tot groot, zorg voor hun eigen plantje. 
Dit plantje, in een potje,  wordt van huis meegenomen. In de zomervakantie neemt uw kind het plantje 
weer mee naar huis. 
 
Fruit en lunch 
Halverwege de ochtend hebben we een fruitpauze. Dan eten de leerlingen fruit en drinken zij (water). 
Hiervoor geeft u uw kind elke dag een gevuld fruitbakje en een gevulde beker mee naar school. 
Eventuele schillen en ander afval doet uw kind na de fruitpauze terug in het fruitbakje, zodat het 
thuis gescheiden weggegooid kan worden.  
Op de maandag, dinsdag en donderdag hebben de leerlingen in de middenbouw een ‘lange dag’ 
Groep 5 ook op de vrijdag! Dat wil zeggen dat ze tussen de middag op school lunchen. Hiervoor geeft 
u uw kind op deze dagen een lunchtrommel gevuld met boterhammen en een gevulde beker mee naar 
school. Aangezien wij een ‘Gezonde School’ zijn, vragen wij uw kind een gezonde lunch mee te geven. Ook 
voor de lunch geldt dat uw kind het afval na de lunchpauze terug in de lunchtrommel doet, zodat het thuis 
gescheiden weggegooid kan worden. 
 
Placemat 
De leerlingen eten hun fruit en lunch aan hun tafel. Zij leggen dan een placemat op hun tafel. Daarom 
vragen wij u uw kind een oprolbare, stoffen placemat mee te geven. Deze placemat wordt op school 
bewaard. Op de vrijdag voor elke vakantie geven wij de placemat mee naar huis om gewassen te 
worden. 
 
Gymspullen 
Voor de gymlessen is het noodzakelijk dat de leerlingen een tas met daarin gymkleding (t-shirt + 
broekje) en gymschoenen. In verband met de hygiëne en gymvloer moeten dit schoenen zijn die alleen 
binnen gedragen worden en mogen ze geen zwarte zool hebben. Als uw kind nog geen veters kan 
strikken, vragen wij u uw kind gymschoenen met klittenband mee te geven. De gymspullen worden op 
maandag mee naar school genomen en gaan op vrijdag weer mee naar huis om gewassen te worden.  
 
Etui 
Op onze school is het de gewoonte dat alle leerlingen in de middenbouw een platte etui mee van huis nemen om op 
school hun potloden, pen, gum e.d. in te doen. Hoe simpeler de etui, hoe beter! Geen ronde etui, omdat 
die lastig in het laatje past. In de etui doen de leerlingen alleen het schrijfgerei dat ze van school krijgen. 
Het is niet de bedoeling dat leerlingen zelf potloden, pennen, gummen e.d. mee van huis nemen.  
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Een schooldag 
Montessorionderwijs kenmerkt zich door gewoonten. Deze geven de leerling veiligheid en duidelijkheid, waardoor het 
beter tot leren kan komen. 
 
Binnenkomst 
Om 08.15 uur doet de leerkracht de voordeur van de school open. Vanaf dat moment mogen de leerlingen zelfstandig 
de school binnenkomen. Ouders/verzorgers kunnen bij de voordeur afscheid nemen van hun kind. 
De leerlingen doen hun jas en tas in hun eigen kluisje. Hun fruitbakjes en bekers voor de fruitpauze bergen ze op in de 
daarvoor bestemde bakken tegenover de kluisjes. De lunchtrommels en bekers voor de lunchpauze laten ze in hun tas 
in het kluisje. 
De leerlingen geven bij binnenkomst hun leerkracht een hand, verzorgen hun plantje en ruimen hun kleedje op. Zodra 
ze dat gedaan hebben, gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk; ‘binnen is beginnen’. Eerst verbeteren zij eerder 
gemaakt werk of maken ze hun werkje van de vorige dag af. Daarna kunnen ze een nieuw werkje kiezen. 
Om 08.30 uur gaat de deur dicht. Mocht u te laat zijn, laat uw kind dan stil zelf de school ingaan. 
 
Dagindeling 
Hoe een dag loopt is, zeker met jonge kinderen, niet altijd helemaal vooraf te plannen. Toch houden wij ons zoveel 
mogelijk aan de dagindeling, zodat de leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt en wat er te verwachten is. Dat 
geeft rust en duidelijkheid. 

- Aan het begin van de dag bespreekt de leerkracht met de groep wat het programma/rooster van die dag is, 
wat aandachtspunten zijn en wat er van iedereen verwacht wordt. Dit wordt visueel ondersteund op het 
whiteboard voorin het lokaal, zodat de leerlingen hier in de loop van de dag zichzelf hier aan kunnen 
herinneren. 

- Dan gaat iedereen individueel aan het werk. Alle leerlingen hebben een eigen logboekje, waar alle werkjes in 
staan die ze kunnen kiezen. Voorin het logboek hebben ze een weekplanner waarop ze kunnen bijhouden 
welke werkjes er gedaan moeten worden. In het begin van het schooljaar streven we vooral naar het 
ontwikkelen van eigenaarschap tijdens het werken. Er wordt uit schriften gewerkt en met de Montessori 
materialen. We streven ernaar dat de leerlingen gevarieerd kiezen. De leerkrachten stellen samen met de 
leerlingen leerdoelen op en controleren uiteraard of deze behaald worden d.m.v. leergesprekken.  

- Naast het individueel werken, kunnen de leerlingen ook samenwerken. Er worden groepslessen op 
verschillende niveaus gegeven, hierbij praten en denken we samen na over de leerstof. We gebruiken het 
IGDI-model (interactieve, gedifferentieerde directe instructie) bij de groepslessen. 

- Om 10.00 eten wij gezamenlijk fruit, de leerkracht leest dan een boek voor, we doen een spel of leerlingen 
vertellen iets aan elkaar. We kijken op het digibord Schooltv, Klokhuis en andere educatieve programma’s.  

- Van 10.15 uur tot 10.30 uur gaan alle leerlingen naar buiten. Bij slecht weer blijven ze in de klas om te tekenen, 
lezen, kletsen of spelletjes te doen. 

- Na het speelkwartier lezen leerlingen uit hun leeslijnboek, DMT-map en/of een bibliotheekboek. De 
leerkracht leest individueel met leerlingen en geeft zij extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig 
hebben. Leerlingen van groep 5 zijn leestutoren en zij ondersteunen volgens een rooster de klasgenoten met 
het voorlezen uit de leesboekjes. 

- Na het lezen volgt een periode van zelfstandig werken tot aan de lunchpauze.  
- Tijdens de lunchpauze eten we gezamenlijk onze lunch op en daarna spelen de leerlingen op het plein onder 

begeleiding van TSO-ouders. De leerlingen van de middenbouw mogen op dinsdag naar de voetbalkooi, op 
het veld naast de grote gymzaal. Op vrijdag gaat groep 5 nog een keertje extra naar de voetbalkooi. 

- Na de deze pauze komen de leerlingen weer rustig de klas binnen. Vaak geven we dan groepslessen zoals de 
Vreedzame School (sociaal-emotioneel leren), spellingregel van de week, begrijpend lezen, materiaal van de 
week, muziek of beeldende vorming en 4x Wijzer. 

- Aan het eind van de dag ruimen we samen op en worden de plantjes op tafel gezet. 
- Bij het naar huis gaan geven de leerlingen de leerkracht weer een hand. De leerkracht loopt met de leerlingen 

mee naar buiten. Tijd om naar huis (of de BSO) te gaan. 
 
Onderwijsaanbod 
We werken in de middenbouw met Montessori-materiaal en diverse methodes: 
 
Rekenen 
Voor het vakgebied rekenen werken wij met de methode RekenRijk. Deze methode is opgebouwd uit 12 blokken. 
Elk blok wordt afgesloten met een toets, waarin bekeken wordt of de leerlingen de aangeboden leerstof beheersen. 
De leerstof wordt ondersteund door het inzetten van Montessori-materialen, op deze manier worden abstracte 
rekenstrategieën concreet gemaakt. Na een toets kan het zijn dat een leerling nog iets moet herhalen of kan de 
leerling met verbredingsmateriaal aan de slag. Daarnaast staan er in het logboekje van de leerlingen Montessori- 
rekenmaterialen die voor dat leerjaar gekozen kunnen worden. 
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Lezen 
In groep 3 gebruiken we de methode Lijn 3 voor aanvankelijk lezen en spellen. De leerlingen krijgen dagelijks 1 à 2 keer 
een instructie met nieuw aan te leren letters of spelling. We werken met een ‘letterflat’ (plaats van klinkers, 
medeklinkers, lange klanken etc.) Dagelijks lezen de leerlingen een half uur uit hun Lijn 3-, leeslijn en biebboek (op 
AVI-niveau). Daarnaast hebben we ook DMT-mapjes en rijtjes klappertjes (Lijn 3) hierbij oefenen de leerlingen rijtjes 
lezen op tempo. Iedereen maakt veel ‘leeskilometers’ door dagelijks met leestutoren, leesouders en/of de leerkracht te 
lezen. Het is zinvol en belangrijk dat leerlingen ook thuis dagelijks lezen en voorgelezen krijgen. Uw inzet als 
ouders/verzorgers is daarbij onmisbaar. 
 
Spelling 
Voor spelling gebruiken we in groep 4 en 5 de methode Ik spel wel. Deze methode gebruiken we op individueel niveau 
en klassikaal. 
Individueel:  Elke spellingregel start met een begindictee, naar aanleiding hiervan wordt de hoeveelheid oefenstof 
bepaald. Na het oefenen wordt er een einddictee afgenomen. De leerlingen maken ook een bladzijde in hun 
regelboek, hier maken zij een verzameling van de spellingregels die ze hebben gehad. Mixdictees worden door 
leerkrachten afgenomen om te controleren of de regels ook beklijven. 
Klassikaal: Iedere maandag bieden we de spellingregel van de week aan. Het woordpakket gaat mee naar huis om te 
oefenen en er wordt ook dagelijks in de klas geoefend door middel van een 5-woorddictee. Op vrijdag nemen we een 
dictee af, wordt dit onvoldoende gemaakt dan krijgt uw kind herhalingsstof in de klas aangeboden. 
 
Schrijven 
We gebruiken een methode Klinkers voor schrijven. Deze methode sluit mooi aan bij de nieuwe aanvankelijk 
leesmethode Lijn 3. De leerlingen krijgen instructie en maken de opdracht zelfstandig af. In groep 5 krijgen leerlingen 
een vulpen. 
 
Kosmisch onderwijs 
Voor kosmisch onderwijs werken we circa 3x per week vol enthousiasme met de methodiek 4xWijzer. Deze methodiek 
is gebaseerd op thema’s en de theorie van meervoudige intelligentie. De leerlingen werken met opdrachtkaarten, 
onderzoeken en creëren. 
De thema’s voor het schooljaar 2022/2023 zijn: 

- Onderweg; 
- Sterren en planeten; 
- Ridders en kastelen; 
- De dokter en de tandarts; 
- Nederland; 
- Reptielen/Op safari; 
- In het museum. 

Op het Social Schools zullen er geregeld oproepjes komen over spullen die bij het betreffende thema passen. 
Daarnaast kunnen leerlingen uit de kosmische kast werkjes buiten het thema doen. 
 
Engelse taal 
De leerlingen in de middenbouw  krijgen les in de Engelse taal. Wij oriënteren ons dit schooljaar op een nieuwe 
methode. 
 
Materiaal van de week 
Tweewekelijks wordt er een Montessori-materiaal van de week aangeboden, waarmee iedereen aan de 
slag gaat. We wisselen vakgebieden af: taal, rekenen en kosmisch werk. De bedoeling is om leerlingen kennis te laten 
maken met alle Montessorimaterialen, om er voor te zorgen dat een breder aanbod krijgen dan enkel uit methodes. 
Leerlingen worden enthousiast van het kleurige, concrete Montessori-materiaal. 
 
Spreekbeurt en boekbespreking 
De leerlingen van groep 4 en 5 houden elk jaar een spreekbeurt en een boekbespreking. Groep 3 mag dit natuurlijk 
ook. Wij delen de leerlingen in na de herfstvakantie. De leerlingen krijgen een brief mee met daarin wanneer ze aan de 
beurt zijn en wat er van hen wordt verwacht. 
 
Gymnastiek 
Wij maken om te gymmen gebruik van de gymzaal naast de school. In ons weekrooster zijn twee gym momenten 
ingepland; op maandag en donderdag. Beide gymlessen worden verzorgd door een vakleerkracht. 
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Sociale vaardigheden 
Op onze hele school werken wij volgens de filosofie van de Vreedzame School. Wij zijn graag een school waarin elk 

kind zich vrij, blij en prettig voelt. Elke week behandelen we een les die passend is bij wat de groep op dat moment 

nodig heeft.De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: opstekers, conflicthantering, groepsvorming etc. 

Volgen en waarderen 
Elke dag volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen, zodat wij ze een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. 
 
Observeren 
Tijdens het werken worden de leerlingen door de leerkracht geobserveerd. ‘Wenkbrauwmomenten’ (opvallende 
ontwikkelingen) worden genoteerd en daar waar wenselijk of noodzakelijk wordt actie op ondernomen.  
 
Toetsen 
De methodes waarmee wij werken hebben toetsen, waarmee wij inzicht krijgen in de cognitieve vorderingen van de 
leerlingen. Zo weten wij of een leerling extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft op een bepaald vakgebied. 
Daarnaast nemen wij twee keer per schooljaar (in februari en juni) de landelijk genormeerde toetsen van het CITO-
Leerlingvolgsysteem af. Deze toetsen geven ons inzicht in de ontwikkeling van de groep ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde en geeft ons inzicht in de cognitieve groei van de leerlingen. 
 
Verslag/rapport 
Twee maal per jaar ontvangt uw kind een verslag, waarin de vorderingen t.a.v. de schoolvakken maar ook op sociaal-
emotioneel vlak en werkhouding gedeeld worden. 

Communicatie 
Vlotte communicatie en korte lijnen dragen bij aan een prettige schoolomgeving. Voor leerlingen, ouders en 
medewerkers. Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de groepsleerkracht. 
 
Social Schools 
Op onze school gebruiken we de app Social Schools om op een veilige (AVG-proof) manier berichten te 
versturen en ontvangen. Bij de start van uw kind op onze school ontvangt u een uitnodigingsmail met 
een link en een code om de app te downloaden en activeren.  
 
Magneetbord 
In de gang, naast de deur van de klas hangt een magneetbord. Hierop kunt u informatie vinden over activiteiten, 
thema’s, studiedagen, mededelingen en oproepen. 
Wij vragen u op dit bord te noteren wanneer uw kind naar de BSO gaat of wanneer uw kind aan het einde van de 
schooldag door iemand anders opgehaald wordt. 
 
Korte berichten 
Korte mededelingen aan de leerkracht kunnen op een briefje geschreven worden (papier en pennen zijn te vinden 
onder het prikbord bij de klassendeur) of u kunt een bericht versturen via onze ouderapp Social Schools. 
 
Kennismakingsgesprek 
Aan het begin van het schooljaar nodigen wij de ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 3 uit voor een 
kennismakingsgesprek. Ook ouders van leerlingen die in de loop van het schooljaar nieuw in de groep komen, worden 
na een week of 3 à 4 uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 
 
Gesprek tussendoor 
Wilt u de leerkracht apart spreken, dan kan dat na schooltijd. Wij stellen het op prijs het op prijs als u een afspraak 
maakt en daarbij globaal aangeeft, waarover u in gesprek wilt. Zo kunnen wij u nog beter te woord staan. 
 
Geplande oudergesprekken 
In het schooljaar zijn drie momenten voor oudergesprekken ingepland. In november, februari en juni. Bij dit laatste 
gesprek krijgt u een verslag/rapport over de vorderingen van uw kind. 
U ontvangt een uitnodiging voor de gesprekken ongeveer drie weken van te voren via Social Schools een uitnodiging. 
U kunt dan binnen bepaalde tijdsblokken zelf uw gesprek inplannen. Wij verwachten van ouders/verzorgers dat zij 
aanwezig zijn bij minimaal twee van de drie gespreksmomenten. 
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En verder nog… 
Hieronder vindt u nog enkele andere afspraken en gewoonten in onze bouw: 
 
Opvoeden tot zelfstandigheid 
Wij willen graag dat leerlingen zo zelfstandig mogelijk worden (Leer het mij zelf te doen). We bereiden de omgeving 
van de leerlingen hierop voor. Leerlingen dragen verantwoordelijkheid voor de verzorging van het lokaal en de 
materialen. Aan het eind van de dag voeren ze hun taakje uit. U kunt hieraan bijdragen door uw kind zoveel mogelijk 
verantwoordelijkheid te laten dragen (bv. voor gymspullen en tas). Dit geeft de leerlingen zelfvertrouwen.  
 
Dobbelsteen 
Alle leerlingen hebben op hun tafel een dobbelsteen liggen. De rode stip betekent ‘ik wil niet 
gestoord worden’, een groene stip ‘je mag mij storen als je mijn hulp nodig hebt’ en een vraagteken 
‘ik heb een vraag/lesje nodig’.  
 
Hoofdluis en besmettelijke ziekten 
Ontdekt u neten of luizen bij uw kind, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de leerkracht, ook als u uw kind 
behandeld heeft. Wij informeren discreet andere ouders, zodat zij hun kinderen ook kunnen controleren en indien 
nodig behandelen. Hetzelfde geldt voor besmettelijke ziekten (bv. waterpokken, mazelen etc.). Zodra wij deze 
informatie binnenkrijgen, melden wij dit discreet aan andere ouders. Dit is vooral van belang voor mensen met een 
verminderde weerstand en zwangeren. Twijfelt u of uw kind naar school mag met een besmettelijke ziekte, dan kunt u 
advies vragen aan de GGD. 
 
Verjaardagen 
De verjaardag van uw kind wordt in de klas gevierd. Het is feest dus er mag getrakteerd worden. Wij verzoeken u om 
de traktatie bescheiden te houden en bij voorkeur gezond. 
De jarige mag samen met twee andere leerlingen in de middagpauze de leerkrachten trakteren in de teamkamer. 
 
Speelgoed 
Leerlingen nemen geen speelgoed mee naar school, tenzij hier een afspraak over gemaakt is met de groepsleerkracht. 
 
Ziekmelden 
Als uw kind ziek is, moet u tussen 08.15 uur en 08.30 uur naar school bellen om uw kind ziek te 
melden. Telefoonnummer is 0317-612976.  


