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Inleiding 
Rhenen, 6 september 2022 

 
In dit informatieboekje vindt u specifieke informatie en wetenswaardigheden over onze werkwijze in de onderbouw. 
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 er naar 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/
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Leerkrachten 
De leerkrachten van uw kind zijn dit schooljaar: 

- Maandag, dinsdag en woensdag: Belinda Arntz 
- Donderdag en vrijdag: Linda Stehmann 

Schooltijden 
De schooltijden in de onderbouw 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: 08.30 uur – 12.00 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 onderbouw een ‘lange dag’. 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.  
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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 
De leerlingen van de onderbouw hebben een eigen ingang aan de pleinkant van het gebouw. De leerkracht opent om 
08.15 uur de deur. Vanaf dat moment mogen de leerlingen zelfstandig de school binnenkomen. 
De leerlingen doen hun jas en tas in hun eigen kluisje. Hun fruitbakjes, lunchtrommels en bekers bergen ze op in de 
daarvoor bestemde bakken op de gang. We stimuleren alle leerlingen om dit zelf te doen. Het is fijn als u dit als ouder 
ook stimuleert. 
Ouders nemen bij de klassendeur kort afscheid, zodat de groep de dag vanuit rust kan beginnen. De leerlingen geven 
bij binnenkomst hun leerkracht een hand, verzorgen hun plantje en ruimen hun kleedje op. 
Om 08.30 uur gaat de klassendeur dicht. Mocht u te laat zijn, laat uw kind dan stil zelf de klas ingaan. 
 
Kring 
Iedere dag zitten we in de kring. Er zijn verschillende kringen: 

- een algemene les (de leerkracht vertelt bijv. over de spin, 
waarna de kinderen met verwerkingsbladen en 
gedifferentieerde werkjes aan de slag gaan); 

- een taal-/ rekenspelletje (bijv. auditieve oefeningen, het 
automatiseren van sommen t/m 10); 

- een Montessori materiaalspel (de kinderen leren 
spelenderwijs het materiaal ontdekken); 

- een lesje in drie perioden (gewoontevorming: hoe draag 
ik een stoel, hoe zit ik in de kring, hoe draag ik een 
schaar, enz.); 

- het voorlezen en bespreken van een prentenboek; 
- een kringgesprek (over gebeurtenissen in de 

weekenden/vakanties, maar bijv. ook over vriendschap, 
emoties, enz.); 

- een muziekles; 
- een les van de Vreedzame School. 

 
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. 

- Bij binnenkomst kiezen de leerlingen een werkje en gaan daarmee zelfstandig aan de slag. De leerkracht 
geeft, waar nodig, lesjes en aanwijzingen; 

- Om ongeveer 09.45 uur doen we een kringactiviteit en eten we daarna ons fruit. De ‘hulpjes’ halen de bakken 
met eten uit de gang en we gaan heerlijk eten. De leerkracht leest voor tijdens het eten. Als ze klaar zijn 
ruimen de leerlingen hun bakjes en bekers zelf op; 

- Na het eten en drinken spelen we bij lekker weer buiten; 
- Na het buiten spelen worden de handen gewassen, de tafels gedekt met een stoffen placemat en brood 

gegeten. 
- Na het eten spelen de leerlingen op het schoolplein. Zij doen dit onder toezicht van overblijfouders. Na het 

buitenspelen helpen de leerlingen mee met het opruimen van het speelgoed; 
- ’s Middags wordt er vaak in de kring begonnen, waarna de leerlingen zelfstandig aan het werk gaan;  
- Aan het einde van de schooldag ruimen de leerlingen alles op. De plantjes en kleedjes komen weer op tafel en 

de jassen en tassen worden gehaald en gevuld met de bekers en doosjes. De ‘hulpjes’ helpen mee met het 
uitdelen van het gemaakte werk en de post; 

- De leerkracht loopt met de leerlingen mee naar buiten, waar de ouders/verzorgers (of BSO-medewerker) hun 
kinderen al staan op te wachten. Tijd om naar huis (of de BSO) te gaan. 

 
Dagritmekaarten 
In de klas hangen dagritmekaarten. Op die kaarten staat vermeld wat er die dag voor activiteiten zijn in de klas. Elke 
ochtend wordt de dag besproken. Wat gaan we doen? Welk seizoen is het? Welke maand? Welke datum? Welke dag is 
het vandaag, welke dag was het gisteren en welke dag is het morgen? Zijn er nog bijzonderheden? De kinderen leren 
op deze manier de dagen van de week en tijdsbesef. 
  



Montessorischool Rhenen | Lijsterberg 113 | 3911DJ Rhenen | 0317-612976             5 

Werkkeuze 
Wij stimuleren de leerlingen om hun eigen werkkeuze te maken. Zij weten immers zelf het beste wat ze graag willen 
leren of doen. De keuze in onze groepen is groot. Er zijn veel kasten, hoeken en materialen waar de kinderen uit 
kunnen kiezen:  
 
Kasten: 
- Rekenkast 
- Taalkast 
- Puzzelkast 
- Motoriekkast 
- Kosmische kast (met werkjes over de natuur) 
- Zintuiglijke kast (met werkjes om de zintuiglijke ontwikkeling te laten groeien) 
 
Hoeken: 
- Huishoek 
- Bouwhoek 
- Verfhoek 
- Computer / Digibord 
- Daarnaast is en een aandachtstafel met werkjes over het actuele thema. 
 
Gymnastiek 
Wij maken om te gymmen gebruik van ons eigen speellokaal en de grote gymzaal. In ons weekrooster zijn twee gym 
momenten ingepland; op maandag en donderdag. Op de maandag onder leiding van een vakleerkracht. 
 
Sociale vaardigheden 
De hele dag zijn de leerlingen bezig met het oefenen van sociale vaardigheden door: op te komen voor jezelf, een 
eigen mening te vormen en conflicten eerst zelf op te lossen en daarna pas om hulp te vragen, door elkaar te helpen 
(een ouder kind zorgt voor een jonger kind), samen te werken en door van elkaar te leren. 
Wij werken met de methode van de Vreedzame school waarin kinderen bovenstaande punten op een speelse manier 
leren. 
 

Volgen en waarderen 
Elke dag volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen, zodat wij ze een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. 
 
Observeren 
Tijdens het werken en spelen worden de leerlingen door de leerkracht geobserveerd. ‘Wenkbrauwmomenten’ 
(opvallende ontwikkelingen) worden genoteerd in het kindvolgsysteem KIJK!. Ook houden we hierin de vorderingen 
van de leerlingen bij. U wordt tijdens het oudergesprek over de observaties en vorderingen van uw kind geïnformeerd. 
 
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. Het eerste verslag ontvangt uw kind nadat het minimaal 6 maanden 
op school zit. 

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. 
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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. 
 
Gesprek tussendoor 
Wilt u de leerkracht apart spreken, dan kan dat na schooltijd. Wij stellen 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. 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. 
 

En verder nog… 
Hieronder vindt u nog enkele andere afspraken en gewoonten in onze bouw: 
 
Maatjes 
Als er een nieuwe leerling in de klas komt wordt er een ‘maatje’ aangewezen. Dit kind zorgt voor de nieuwe leerling en 
laat bijvoorbeeld de klas zien, legt uit wat er die dag gaat komen en helpt waar nodig is gedurende de dag. 
 
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 vanaf het vijfde jaar in de klas gevierd. Datum en tijd van de verjaardag graag  in 
overleg met de leerkracht. Het is feest dus er mag getrakteerd worden. Wij verzoeken u om de traktatie bescheiden te 
houden en bij voorkeur gezond. 
 
Speelgoed 
Leerlingen nemen geen speelgoed mee naar school, tenzij hier een afspraak over gemaakt is met de groepsleerkracht. 
 
Plakboek 
Wij bewaren bij elk thema een werkje van uw kind, die in een plakboek wordt geplakt. Wanneer uw kind naar de 
middenbouw gaat, krijgt uw kind het plakboek mee naar huis. 
 
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.  


