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Montessori nieuwsflits 
Deze Montessorinieuwsflits is bedoeld 
om nieuws rondom het waarderend 
auditen 0-12 jaar te delen. Bezochte 
montessori-instellingen voor 0-12 jaar 
krijgen hier meer gezicht. Een korte 
update, mooie momenten die het delen 
waard zijn, met een ‘kijkje bij elkaar’ 
komen in deze nieuwsflits terug.  

De ontwikkelgroep Waarderend Auditen o.l.v. het 
Montessori Ontwikkel Centrum presenteert aan ieder 
met veel plezier de website over montessorikwaliteit 
Waarderend Auditen. Vind hier alles over het traject 
Waarderend Auditen voor de instelling van 0-12 jaar. 
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Beweging 

  “Vooruit in montessori 
onderwijs!” 

Wist u dat? 

*De start van de NMV- audit  
begint met uw zelfevaluatie  
en het beschrijven van uw  
montessori-kwaliteit op uw  
instelling; 

*De nieuwe NMV-foto’s  
gemaakt zijn op MKC de  
Plotter in Zutphen; 
*Er nog meer foto’s volgen; 

*Het gekleurde NMV- 
stijlelement staat voor de  
NMV-Gulden Tien: Een  
stevige montessoribasis met  
kleurrijke en erkende 
verschillen onderling 
bij elke instelling; 

*Montessorischool Weert als 
eerste montessori-instelling 
de NMV-vlag in ontvangst  
heeft mogen nemen; 

*De vijf bezochte pilotlocaties  
als dank voor hun deelname,  
ook het digitale NMV- 
erkenningslogo ingelijst  
hebben ontvangen. 
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In het afgelopen jaar is nadrukkelijk de wens 
uitgesproken alles wat geschreven is met de 
ontwikkelgroep en het MOC na de pilotfase, 
handzaam te presenteren. 
Alle NMV-Audit stukken zijn digitaal en chronologisch 
geordend.  
De site is gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en mobile 
compatible. Lees en kijk vooral rond op deze site.  
Tips ter aanvulling, ter verbetering ontvangen we 
graag via martine.ontwikkelcentrum@montessori.nl 

Ontwikkeljaar 
Met het netwerk 0-12 en de ontwikkelgroep is, na de 
pilotfase van Waarderend Auditen 0-12 jaar, besloten 
het komend jaar als ontwikkeljaar te hanteren. De 
documenten en website worden bijgesteld en 
verbeterd wanneer de praktijk daarom vraagt. We 
werken met ‘dat wat er is’ en zien in dat we in 
beweging blijven. 
Voor het nieuwe schooljaar zijn er dertig NMV-audits  
bij de diverse montessori-instellingen gepland. 

Trainingsbijeenkomsten 
Driemaal per jaar vinden er trainingsdagen voor de 
NMV-Auditor plaats met een opbouwend karakter: 
September: de start het het nieuwe kader, januari 
verdieping, mei evaluatie en het vervolg. 
Elke bijeenkomst heeft een vaste structuur: 
*  Ochtend gedeelte 10.30-12.30 uur 
    bijeenkomst voor de auditcommissie 
*  Middaggedeelte   13.30-15.30 uur training NMV-               

auditoren, inclusief 
auditcommissie en 
ontwikkelgroep. 

Fijne zomer! 
De ontwikkelgroep: Michelina 
Hogeveen, Annemieke Eshuis, 
Lex Spee, Femmy Lieben,  
Peter Warnders (NMV- 
secretariaat en Martine Lammerts 
(MOC)  
wenst iedereen een fijne zomer!
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Data 

              NMV training  
woensdag 19 september 

woensdag 30 januari 
woensdag 29 mei 

Locatie Domstad 

Aanmelden? 

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

peter@montessori.nl 

Bestel de NMV vlag 

 Op de eerste schooldag deze 
vlag uithangen? Natuurlijk! 

Bestel deze direct via de 
Dokkumer Vlaggen Centrale 

o.v.v. Montessorivlag 
 webteam@dvc.nl 
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