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Aandachtspunten gesprek - Kinderen
Stel kinderen op hun gemak. Maak eerst een rondje wie, wie is, in welke groep zij zitten en 
dergelijke. Bij kinderen gaan we vooral in op hoe zij de school ervaren, heterogeniteit en vrije 
keuze.

Algemene aandachtspunten:

Mag je zelf je materialen kiezen? 
Welke materialen zijn er in jouw groep? 
Is er genoeg materiaal om te kiezen?

Met wie zit je in de tafelgroep? 
Mocht je die zelf kiezen? Met wie werk je samen? 
Hoe vaak? Bij welke activiteiten?

Met wie zit je in de tafelgroep? 
Mocht je die zelf kiezen? Met wie werk je samen? 
Hoe vaak? Bij welke activiteiten?

Materialen

Kiezen materiaal

- waarnemen
- motoriek
- taal
- rekenenwiskunde
- geometrie
- kennisgebieden
- sociaal-emotioneel
-            genoeg materiaal ?

Heterogeniteit

Heterogene tafelgroepen
Samenwerken

Vrije keuze

Zelf werk kiezen

Eigen planning maken

Hoe lang ze werken

Kiezen van 
samenwerkingsvormen

Zelfstandig werken
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 Notities en/of aanvullende vragen/ opmerkingen gesprek kinderen
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Aandachtspunten gesprek - ouders/ verzorgers
Laat iedereen zich voorstellen en kennismaken met elkaar. Bij ouders gaan we vooral in op 
hoe zij de instelling ervaren, waarom zij de instelling hebben gekozen voor hun kind(eren), de 
contacten met de instelling en hoe hun kind(eren) wordt/worden begeleid door de instelling.

Algemene aandachtspunten:

Hoe wordt u betrokken bij de opvoeding van uw kind?
Vraagt de montessoriprofessional naar uw opvatting en 
ervaringen? 
Hoe vaak krijgt u informatie over uw kind? 
Hoe vaak verslagen? 
Worden verslagen besproken? 
Wat staat er in verslagen? 
Bevatten deze ook gegevens over gedrag?

Heeft u inzicht in toetsen, testen en observaties van uw kind? 
Heeft u dat wel eens ingezien?
Worden gegevens van uw kind goed bijgehouden? 
Kunt u goed terecht bij de montessoriprofessional als u met iets 
zit?

Contacten ouders/ verzorgers

Kindvolgsysteem

Opvattingen en ervaringen 
ouders worden benut

Informatie over voortgang

Verslag

Pedag. gegevens

Sociaal-emotionele ontw.

Actueel



 Notities en/of aanvullende vragen/ opmerkingen gesprek ouders/verzorgers
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Aandachtspunten gesprek - directie
Het gesprek met de directie richt zich vooral op de visie, deskundigheid, zelfevaluatie en de 
contacten met ouders/verzorgers/verzorgers/verzorgers.

Algemene aandachtspunten:

Wat is uw visie op de instelling? 
Wie zijn bij die visie betrokken geweest? 
Is er draagvlak? 
Wordt er ook vanuit de visie gewerkt?

Hoe wordt de Montessorideskundigheid op peil gehouden? 
Is er een scholingscultuur? 
Werkt de instelling met de montessoribekwaamheden 
(-start, -basis en montessorivakbekwaam)?

Hoe bewaakt de instelling de kwaliteit? 
Welke systematiek wordt gehanteerd? 
Welke verbeteracties staan op stapel?
Is de kwaliteitszorg systematisch?

Hoe zijn de contacten met ouders/
verzorgers? 
Hoe is uw beleid om ouders/verzorgers 
bij de instelling te betrekken?

Montessorivisie

Deskundigheid

Zelfevaluatie

Contacten

Montessori visie

Kosmische opvoeding en  
komische onderwijs

Werken vanuit de visie

Deskundigheid op
peil houden

Werken met de NMV-
bekwaamheden

Kwaliteitszorgsysteem

Verbeteracties

Contacten met ouders 
en/ of verzorgers



 Notities en/of aanvullende vragen/ opmerkingen gesprek directie
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Aandachtspunten gesprek - montessoriprofessional *
Het gesprek met de *pedagogisch medewerkers/leraren/begeleiders richt zich vooral op de
deskundigheid, de contacten met ouders/verzorgers, materialen, vrije keuze en kindvolgsysteem.

Algemene aandachtspunten:

Hoe houdt u zich op de hoogte van ontwikkelingen in het 
montessori-onderwijs en opvoeding?

Maakt u gebruik van ervaringen van ouders/verzorgers? 
Hoe gaat dat in zijn werk?
Hoe en hoe vaak informeert u ouders/verzorgers?

Beschikt u over voldoende materialen en genoeg variatie? 
Wat mist u?

Hoe stimuleert u de vrije keuze? Wanneer is het lesrooster vrij? 
Hoeveel tijd per dag zelfstandig werken?

Hoe houdt u gegevens van kinderen bij? 
Zijn die centraal opgeslagen? 
Wat voor gegevens neemt u op in uw 
groepsadministratie?

Deskundigheid

Contacten met ouders en/ 
of verzorgers

Montessorimateriaal

Vrije keuze

Kindvolgsysteem

Op peil houden 
deskundigheid

Opvattingen en ervaringen 
ouders worden benut

Informatie over voortgang

Rapportages

Pedag. gegevens

Sociaal-emotionele ontw.

Voor de 
ontwikkelingsgebieden: 
waarnemen, motoriek, 
taal, rekenen/wiskunde, 
geometrie, kennisgebieden, 
sociaal-emotioneel

Genoeg materiaal

Vrij lesrooster
Zelfstandig werkperiodes

Actueel 
Administratie
Pedagogische 
gegevens



 Notities en/of aanvullende vragen/ opmerkingen gesprek montessoriprofessional*



 Notities en/of aanvullende vragen/ opmerkingen gesprekken NMV Audit



 Notities en/of aanvullende vragen/ opmerkingen gesprekken NMV Audit
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