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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 
Irene Jansen, directeur van de 
Larense Montessorischool heeft 
half november een audit-team van 
de NMV op bezoek gehad. Wij 

hebben de audit als prettig ervaren. Wij vonden het 
leerzaam en interessant om van collega's te horen wat hen 
in onze school opviel, waar zij zich vragen bij stelden, waar 
zij ons op complimenteerden. Daarnaast stond de 
audi tcommiss ie open voor onze opmerk ingen, 
aanvullingen, uitleg. 
De gesprekken door de commissie met collega's, ouders, 
kinderen en directie/IB verliepen in een prettige sfeer. 
Onze beoordelingen in de zelfevaluatie kwamen niet altijd 
overeen met wat de commissie op school zag. We hebben 
samen met de auditcommissie geconstateerd dat er soms 
een discrepantie in beleving is. Verklaringen hiervoor zijn 
dat de commissie een beeld vormt op één dag en wij 
weten wat er de andere dagen en weken van het jaar nog 
meer gebeurt. Daarnaast weten wij als LMS waar we 
vandaan komen, en zijn we over menig ontwikkeling al 
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Beweging 

  “Vooruit in montessori 
onderwijs!” 

Wist u dat….? 

*auditoren zich nog 
steeds kunnen 
aanmelden?

*de derde trainersmiddag 
plaats vindt eind mei 

*na de voorjaarsvakantie
de meeste audits plaats 
vinden?

*30 instellingen dan 
worden bezocht

*MS Castricum voor haar 
zelfevaluatie een filmpje 
heeft gemaakt en dat u 
deze kunt  bekijken op 
hun website?

*de ontwikkelgroep 
verder gaat met fine
tunen van de stukken

*het MOC de goede 
voorbeelden deelt via de
website en de nieuwsflits

      *De volgende Nieuwsflits
voor elke vakantie
verschijnt?

http://www.montessorikwaliteit.com
http://www.montessorikwaliteit.com
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heel tevreden, terwijl de commissieleden vanuit hun 
perspectief vooral zagen wat nog beter kon. Het is fijn dat 
we daarover in gesprek konden gaan en elkaars 
standpunten konden toelichten.
 
Als tip hebben wij aan de commissieleden meegegeven 
dat er wellicht nog meer vanuit een 'vragende stijl' door de 
commissie kan worden geacteerd. Een aantal keren werd 
meer adviserend gesproken, dan vanuit 'nieuwsgierigheid' 
hoe wij ons onderwijs vorm geven of hoe wij 
ontwikkelingen in en door willen zetten. Al met al hadden 
wij een goede dag, en een feedback waar wij de komende 
jaren zeker ons voordeel mee kunnen doen!
Mooi voorbeeld om te delen: In januari hebben de 
leerlingen weer zelf kunnen inschrijven op een atelier naar 
keuze. Onder ander: judo, blokfluit, programmeren, koken, 
armbandjes maken, toneelles en lessen in zwaartekracht.

Emé Jonkman 
directeur Montessorischool 
Castricum Op 15 januari 2019 
z i j n w i j b e z o c h t d o o r d e 

auditcommissie onder leiding van 
Femmy Lieben. We waren blij verrast door de geheel 
andere sfeer die het bezoek ademde in vergelijking met 
de NMV-visitaties van weleer. Dat begon al met de 
vrolijke opmaak van de site Montessorikwaliteit en de 
documenten die we in gingen vullen. Aangemoedigd 
door dat de vorm van de zelfevaluatie vrij is, hebben we 
ervoor gekozen om de Gulden Tien in tekst en beeld 
aan te leveren. De 7 redenen om te kiezen voor 
montessorionderwijs hebben we ‘bewezen’ met een 
filmpje dat door twee bovenbouwkinderen is gemaakt. 
Zoveel veelzeggender dan een papieren document! 

https://www.obsdemontessori.nl/

Op de dag van de audit heerste er bij ons op school 
toch wel enige spanning. Hoe gaat deze dag eruitzien? 
Wat wil men van ons zien? Waar wordt op gelet?  
De spanning werd door het prettige auditteam al 
meteen doorbroken: er werden vragen gesteld, ideeën 
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Nieuwe data 

     NMV training 13.30-15.30 
            woensdag 29 mei 
         woensdag 25 sept. 2019 
          woensdag 29 jan. 2020 
          woensdag 27 mei 2020 

Locatie Domstad 

Aanmelden? 

     Ja, dat kan altijd via de site 
aanmelden-als-auditor 

peter@montessori.nl 

Bestel de NMV vlag 

 Op je montessori-instelling 
de nieuwe NMV-vlag 

uithangen? Natuurlijk! 
Bestel deze direct via de 

Dokkumer Vlaggen Centrale     
             o.v.v. Montessorivlag 

 webteam@dvc.nl 

http://www.montessorikwaliteit.com/aanmelden-als-auditor
mailto:peter@montessori.nl
mailto:webteam@dvc.nl%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.obsdemontessori.nl/
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uitgewisseld, dilemma’s besproken. De klassenbezoeken 
verliepen in een prettige sfeer, evenals de gesprekken 
met leerkrachten, directie en intern begeleider. 
We voelden de warme belangstelling voor onze 
on tw i kke l i ng en he t meedenken ove r onze 
ontwikkelingsvragen. We zagen de waardering voor de 
sfeer op school, hoe we werken met leerdoelen voor 
rekenen, met de kasten van Taal: Doen! en met de 
nieuwe Da Vinci.  
Onze ontwikkelvraag was: hoe kunnen wij op een manier 
die goed past binnen de montessorivisie de kinderen 
beter leren omgaan met toetsen en dan vooral met de 
Eindtoets? Natuurlijk hebben we na deze audit nog geen 
eenduidig antwoord op deze complexe vraag. Maar we 
gaan wel weer in onze montessorivisie gesterkt verder 
met onze ontwikkeling rondom deze vraag en onze 
verdere ontwikkeling in de breedste zin van het woord!

�

Voorzitters aan het woord 

Vera Arents Adjunct-directeur Asvoschool/ 
Teamleider montessoriafdeling.
Al jaren mag ik namens de NMV meedoen 
met de visitatierondes voor het PO en VO. 
Nu dus getransformeerd tot waarderend 
auditen. Het doel blijft hetzelfde: erkende 
montessorischool blijven of worden. Dit 

betekent dat met de verkregen informatie nog altijd 
beoordeeld wordt in hoeverre een organisatie voldoet aan 
het door ons allen als leden vastgestelde referentiekader. 
Het verschil met de vroegere methode zit hem met name in 
de opzet van de zelfevaluatie die scholen aanleveren vooraf 
aan de audit. Dit is vertrekpunt voor de auditcommissie om 
met de school te delen wat waardevol is, te ervaren waar de 
successen zitten en hoe die tot stand zijn gekomen. Maar 
ook om te ontdekken waar de uitdagingen zitten en een 
bijdrage te leveren aan het proces van kwaliteitsverbetering 
binnen de organisatie. Dit vraagt van de auditors nieuwe 
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Bespreek eens 

   

programmeren in Castricum 

Fijne 
voorjaarsvakantie! 
namens de ontwikkelgroep: 

Michelina Hoogeveen, 
Annemieke Eshuis, Lex Spee, 

Femmy Lieben,  
Peter Warnders (NMV- 
secretariaat en Martine 

Lammerts (MOC) 

http://www.montessorikwaliteit.com
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vaardigheden in het kader van een meer 
stimulerende rol en open blik en het voeren van 
een gelijkwaardig auditgesprek, wat uitnodigt tot 
reflectie en inspireert tot wellicht verandering c.q. 
ve rbe te r ing . He t on tw ikke len van deze 
vaardigheden is voor de auditors, (in ieder geval 
voor mij) een “work in progress” waar ik bij het 
bezoeken van de scholen of kindcentra ook graag 
feedback op ontvang. Dat is een van de aspecten 
die het zo leuk en boeiend maken om dit te doen. 
Een waarderende audit is gericht op samenhang 
en samenwerken en levert als het goed gaat een 
wezenl i jke bi jdrage aan het proces van 
kwaliteitsverbetering binnen de te bezoeken 
instelling plus die van jezelf. Want je neemt ook 
altijd weer iets mee. Maar ook binnen de NMV als 
overkoepelende organisatie. 

Ik ervaar het als enorm leuk en leerzaam om hier aan bij te mogen dragen.

Michelina Hoogeveen directeur MKC Mio Mondo 
Mijn naam is Michelina Hoogeveen, bijna 20 jaar directeur van de 1e 
Amstelveense Montessorischool, sinds 2015 Montessori Kind Centrum 
MioMondo en jaren lang voorzitter van de regio noord-nederland-noord 
geweest.
Daarnaast ben ik ruim tien jaar lang kernvisiteur geweest om in opdracht van de 
NMV samen met één vaste en één ' losse' visiteur montessorischolen te 
visiteren. Ruim twee jaar geleden is dit traject geëvalueerd en werd het tijd om 
het proces van het hoog houden van de kwaliteit van de montessorischolen in 
een nieuw jasje te gieten. We zijn met een aantal vaste visiteurs en 2e visiteurs 
aan de slag gegaan dit traject om te buigen naar kwalitatief auditen. Inmiddels 

hebben we in 2017-2018 een pilot gedraaid wat wil 
zeggen dat we met een aantal ervaren auditoren en 
nieuwe collega's uit het veld montessorischolen 
hebben bezocht om ervaring op te doen met het 
nieuwe kader wat best spannend was, zowel voor 
de geauditte school als voor de audit commissie. In 
het lopende schooljaar zijn we echt begonnen met 
het nieuwe auditen. Ik heb zelf net mijn 1e echte ' 
nieuwe' audit achter de rug en heb ervaren dat de 
ontvangende school heel erg laat zien waar ze mee 
bezig zijn en aan werken en waarop ze feedback 
willen om zich te verbeteren.
Het nieuwe proces voelt gelijkwaardig en gericht op 
ontwikkeling en verbetering waardoor ook de
m o n t e s s o r i - a u d i t a l s e e n v o l w a a r d i g 
kwaliteitsinstrument geldt naar de inspectie en 
andere stakeholders. Ik verwacht in de komende 
jaren dat dit een positieve bijdrage zal gaan leveren 
aan het montessori-onderwijs in Nederland.
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