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Voorwoord
De basisschooltijd vormt een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als
voor u. Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. Deze schoolgids is bedoeld voor
(toekomstige) ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische
informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven
waar de Bussumse montessorischool voor staat, hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we
daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere
basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag
verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de
school en de andere manieren waarop we u informeren. Naast deze schoolgids biedt ook onze website
veel actuele informatie, bijvoorbeeld in de kalender en de wekelijkse nieuwsbrief. Vanzelfsprekend bent
u altijd welkom voor een toelichting.
Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR).
We wensen u veel leesplezier.
Namens het team van de Bussumse Montessorischool
Marga Duijn, interim directeur
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Over de school

1.1

Algemene gegevens

Contactgegevens
Bussumse Montessorischool
Busken Huetlaan 16
1401BC Bussum
 0356913684
 http://www.bussumsemontessori.nl
 directeur@bussumsemontessori.nl
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Schoolbestuur
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 4.945
 http://www.talentprimair.nl

Schooldirectie
Functie

Naam

E-mailadres

Interim directeur

M.Duijn

directeur@bussumsemontessori.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij Unita.

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen in 2020-2021

Aantal leerlingen de afgelopen jaren

279

2020-2021

1.2

Missie en visie

Kenmerken van de school
Zelfvertrouwen

Zelfstandigheid

Individuele ontwikkeling

Samenwerken

Leren in vrijheid

Missie en visie
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Als montessorischool gaan we uit van de individuele ontwikkeling van ieder kind. Onze opdracht is dan
ook om ieder individueel kind goed onderwijs op maat te geven. De kern van het montessorionderwijs
is: “Help mij het zelf te doen”. Op onze school kijken wij heel gericht naar de individuele ontwikkeling
en bijpassende onderwijsbehoefte van ieder kind en spelen daar op in door het kind de juiste omgeving
en materialen aan te bieden.
Een uitdagende omgeving die zo is ingericht dat het kind zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. De
inrichting en het materiaal spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de heterogene groepen en de rol
van de leerkracht.
Uitgangspunten van de montessorivisie op onderwijs en opvoeding zijn:
•
•
•
•
•
•

Het kind is van nature actief: wil zelf handelen, ontdekken en leren
Het kind ontwikkelt zich door geconcentreerd bezig te zijn
Het kind heeft behoefte aan het gezamenlijk ondernemen van activiteiten
Het kind heeft behoefte aan zekerheid en duidelijke regels ten bate van de zelfstandigheid
Het kind heeft behoefte aan kennis en inzicht in de cultuur waarin hij leeft
Het kind heeft behoeft aan leermiddelen die antwoord geven op zijn vragen naar de oorsprong en
functie van verschijnselen

Deze visie resulteert in een aantal kenmerken en middelen welke hieronder verder worden beschreven.
Zelfstandigheid/ Spontane activiteit
De rode draad van het onderwijs is: “Help mij het zelf te doen”. Wij gaan er bij onze manier van werken
van uit dat:
•
•
•
•
•

Kinderen zich wíllen ontwikkelen, wíllen leren
Kinderen zich ontwikkelen door zelf-doen, door eigen handelen
Kinderen zelfstandigheid willen verwerven
Zelfvertrouwen een belangrijke basis is voor ontwikkeling
Kinderen willen samenwerken, elkaar willen helpen

Leren in vrijheid
In onze montessorischool kunnen kinderen binnen grenzen een groot deel van de dag hun eigen werk
kiezen. De leerkracht biedt lesjes aan, stuurt, daagt uit. Kinderen mogen zelf keuzes maken, zelf actief
zijn, zelf initiatief nemen tot leren. Door deze specifieke manier van werken ervaren kinderen dat
vrijheid en innerlijke zelfdiscipline met elkaar verbonden zijn.
Soorten lessen/werkvormen
Het montessorionderwijs kent diverse werkvormen:
•
•

•
•

Het individuele werken: Werken naar eigen keus, op eigen niveau, alleen of samenwerkend.
De algemene lessen: De leerkracht biedt aan alle kinderen van de groep een thema aan,
waardoor hun belangstelling voor een onderwerp wordt gewekt. De verwerking van deze thema’s
kan op verschillende manieren en op verschillende niveaus plaatsvinden (via werkstukken of
opdrachten, samenwerkend of individueel). Ook de gedragslessen vallen hieronder.
De groepslessen of kleine kring: Een bepaald kennis- of vaardigheidsgebied wordt met kinderen
besproken.
De ingeroosterde lessen: Hieronder vallen o.a. de spel-, muziek- en gymnastieklessen en voor de
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oudere kinderen ook lessen in Engels, verkeer, begrijpend lezen en expressieactiviteiten.
Indeling in groepen
De groeperingsvorm binnen onze school is leeftijd-heterogeen. Kinderen van verschillende
leeftijdsgroepen zitten bij elkaar: de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw
(9-12 jaar). Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep. Dit bevordert
samenwerken en sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, soms krijgt het hulp. Het kind heeft ieder
jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Bovendien is er materiaal
aanwezig voor drie leeftijdsgroepen waardoor er veel te kiezen valt. Door onze aandacht voor deze
brede ontwikkeling bieden we een stevige basis om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te
laten komen.
Middelen/materiaal
De inhoud van het montessorionderwijs wordt voor een groot gedeelte bepaald door het materiaal.
Vooral in de onderbouw neemt het montessorimateriaal een belangrijke plaats in. In de midden- en
bovenbouw wordt het oorspronkelijke montessorimateriaal gebruikt, aangevuld met nieuwe
lesmethoden en computers. Daarnaast beschikt elke onder- midden- en bovenbouw over digitale
leermiddelen, die veelvuldig ingezet worden bij het onderwijsaanbod.
Voorbereide omgeving
Bovengenoemde kernmerken zijn terug te vinden in de dagelijkse praktijk. In de montessorischool is
daarom de groep met montessorimaterialen en leermiddelen ingericht. Het lesrooster is aangepast
zodat er veel vrije werktijd ontstaat. Er zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in één
groep. Dit geheel noemen wij een ‘voorbereide omgeving’.
•
•
•
•
•
•

Hierdoor hebben kinderen materialen en leermiddelen ter beschikking die passen bij de behoefte
van een bepaalde ontwikkelingsfase en die zelfstandig leren mogelijk maken.
Kunnen en mogen de kinderen zelf werk kiezen dat past bij hun ontwikkeling en belangstelling.
Kunnen kinderen geconcentreerd met eigen gekozen werk bezig zijn.
Kunnen kinderen profiteren van verschillende ontwikkelingsniveaus in de groep .
Kunnen kinderen met elkaar activiteiten ondernemen.
Ervaren kinderen dat vrijheid en (zelf)discipline met elkaar verbonden zijn.

Identiteit
Onze school is een algemeen bijzonder montessori(basis)school. Wij werken volgens de gedachte, het
pedagogisch en didactisch concept van Maria Montessori. Maria Montessori ging er van uit dat ieder
kind uniek is. Daarom koos zij voor individueel onderwijs. De kinderen leren van en met elkaar en
ontdekken spelenderwijs hun onderlinge afhankelijkheid en die van de wereld om hen heen. Dat
betekent ook dat iedereen welkom is, ongeacht diens levensbeschouwing.
Organisatorisch
In en om het schoolgebouw
Onze school is gebouwd in 1936 en specifiek ontworpen volgens Montessoriaanse richtlijnen. Met een
overzichtelijke indeling, een ruime gemeenschappelijke ruimte als kloppend hart en een speelzaal die
ook voor muziekles en uiteenlopende activiteiten wordt gebruikt. De school heeft ruime klaslokalen,
waar dankzij de hoge plafonds en grote ramen veel daglicht binnenkomt. De kinderen komen,
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afhankelijk van hun groep, door de hoofd- of de zij-ingang binnen. Ook buiten is ruimte een belangrijk
thema: de school ligt in een rustige en groene omgeving en heeft twee schoolpleinen, met
speeltoestellen aangepast aan de verschillende leeftijdsgroepen. De omsloten binnentuin wordt vooral
door de kinderen uit de onderbouw gebruikt en aan de voorkant van de school bevindt zich een groot
speelplein voor alle kinderen.
Overzichtelijk in omvang
Onze school telt rond de 280 leerlingen. De kinderen zijn verdeeld over 11 klassen, vier op de eerste
verdieping en de rest op de begane grond. Om ieder kind de aandacht en de ruimte te kunnen geven die
het nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen, tellen de groepen in de onderbouw aan het begin van
het schooljaar tussen de 20 en 25 kinderen. In de loop van het schooljaar stromen de kinderen die vier
jaar worden in, daardoor zijn de groepen aan het eind van het schooljaar groter. In de midden- en
bovenbouw zitten ongeveer 28 kinderen in een groep.
Halen en brengen
Op reguliere schooldagen gaan de deuren om 8.30 uur open voor kinderen. In de midden- en
bovenbouw gaan de kinderen alleen, zonder ouders, de klas in. Om 8.40 uur kunnen de kinderen rustig
met hun werk beginnen. Om 8.45 uur begint de schooldag. Ouders van de midden- en bovenbouw
hebben de gelegenheid om na schooltijd in de klas te komen kijken. Aan het einde van de schooltijd
wachten de ouders uit de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) hun kind buiten op. Als de kinderen
naar buiten komen, kunnen ouders nog voor een afspraak of overleg naar de leerkracht gaan. De
ouders van kinderen uit de onderbouw kunnen vanaf vijf minuten vóór het einde van de schooltijd in de
gang voor de klas op hun kind wachten.
De verkeerssituatie bij de school op het moment van halen en brengen vraagt de nodige aandacht. Voor
de veiligheid van onze kinderen vragen wij ouders die met de auto komen één rijrichting aan te houden;
via de Bosboom Toussaintlaan heen en door de Vosmaerlaan terug. Rijd langzaam en parkeer niet op
plaatsen die eventuele uitritten of de wandel- en fietsroute naar en van school belemmeren.
Verjaardag vieren
Jarige kinderen mogen uiteraard hun verjaardag op school vieren. Wij doen een dringend beroep op
ouders om de traktaties klein en gezond te houden!
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2

Het onderwijs

2.1

Organisatie van het onderwijs

Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:
•

Bouwgroepen / Stamgroepen / Heterogene groepen: leerlingen met verschillende leeftijden en
niveaus zitten in één klas

Invulling onderwijstijd
Wat is Onderwijstijd?
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van
onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.
Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2
Vak

Leerjaar 1

Leerjaar 2

1 u 45 min

1 u 45 min

2 u 30 min

2 u 30 min

8 uur

8 uur

6 uur

6 uur

1 u 30 min

1 u 30 min

30 min

30 min

2 uur

2 uur

1 u 15 min

1 u 15 min

Taal
Voorlezen
Werkperiode
Bewegingsonderwijs
Kosmisch onderwijs
Muziek
Handvaardigheid
Taken

Ook bij het onderwijs aan de kleuters wordt bij de indeling van het roosterde montessoriwerkwijze
gevolgd. Dat betekent dat een aantal vakgebieden geclusterd worden, waarbij kinderen zelf hun
werkvolgorde mogen bepalen.
Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8
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Vak

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Leerjaar 7

Leerjaar 8

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

4 u 30 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

1 u 45 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

2 u 15 min

10 u 20 min

10 u 20 min

12 u 45 min

12 u 45 min

12 u 45 min

12 u 45 min

1 u 25 min

1 u 25 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

1 u 15 min

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

Lezen
Taal
Kunstzinnige en
creatieve vorming
Bewegingsonderwijs
Werkperiode
Taken
Kosmisch onderwijs

Bij de indeling van het rooster wordt de montessoriwerkwijze gevolgd. Dat betekent dat een aantal
vakgebieden geclusterd aangeboden worden. Zo vindt de wereldoriëntatie plaats onder de noemer
kosmisch onderwijs. En de vakgebieden rekenen/ wiskunde, Engelse taal, en grote delen van het taalen leesonderwijs worden aangeboden in de werkperiode, waarbij kinderen zelf hun werkvolgorde,
werktempo, werkduur en werkaanpak mogen bepalen.
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Extra faciliteiten
Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:
•
•

2.2

Bibliotheek
Speellokaal

Het team
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Het team.
Het team, de motor van de school. Dat vergt zowel van individuele teamleden als van het team als
groep hoge eisen ten aanzien van deskundigheid, samenwerking en inzet. Het team vormt een geheel
dat elkaar aanvult, corrigeert en stimuleert. Alle teamleden hebben dezelfde kerntaak; onderwijs geven
vanuit een montessoriaanse visie, aangevuld met taken die hieraan bijdragen. Zij delen dezelfde cultuur
en dragen die uit richting ouders en kinderen.
Citaat van een ouder: 'Leerkrachten die de kernwaardes, de emoties, rust en de positiviteit waar de
BMS voor staat uitdragen en er heilig in geloven.'
Iedere groep heeft één of twee vaste leerkrachten. Bij afwezigheid van een van de teamleden worden
zij vervangen door invalleerkrachten. Onze school kent een vaste vervangersgroep. Bij onvoorziene
afwezigheid van de leerkracht kiezen we er zoveel mogelijk voor de kinderen in hun eigen lokaal te
laten werken, maar als het echt niet anders kan, worden de kinderen tijdelijk in een andere groep
opgevangen.
De leerkrachtverdeling:
Bovenbouw (groep 6-7-8):
BBA Mariska
BBB Charlotte en Johan
BBC Anique
BBD Jan Willem en Monique
Middenbouw (groep 3-4-5):
MBA Janneke en Jôke
MBB Patricia
MBC Maike en Jôke
MBD Ellen en Vita
Onderbouw (groep 1, 2):
OBA Eugenie
OBB Kim en Maike
OBC Pien en Karina
Overig personeel:
Naast het vaste team van leerkrachten zijn er op de Bussumse Montessorischool een administratief
medewerker, intern begeleider, remedial teachers, handvaardigheid-, muziek-, en gymleerkracht
aanwezig.
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Vakleerkrachten
Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Handvaardigheid

Muziek

Spel en beweging /
bewegingsonderwijs

Verlof personeel
Bij verlof van personeel (ziekte of anderszins) wordt gezocht naar een vervangende leerkracht. Bij
voorkeur een van de zittende personeelsleden. Lukt dat niet, dan wordt gezocht naar een leerkracht
van buiten.

2.3

Aanbod voor het jonge kind

Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. We werken samen met een
kinderopvangorganisatie in het gebouw van de school. Met DONS.

2.4

Kwaliteitszorg en schoolplan

Wat is kwaliteitszorg?
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om
onderwijs te blijven bieden waar alle betrokkenen tevreden mee zijn. Kwaliteitszorg gaat over de
manier waarop de doelen in het plan worden bereikt.

Doelen in het schoolplan
De BMS verstaat onder kwaliteit: de mate waarin het bestuur en de school erin slagen de doelen te
bereiken naar tevredenheid van leerlingen, ouders, overheid en zichzelf.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
1.

Het primaire proces is de basis. Kwaliteitszorg richt zich op alle beleidsterreinen van de school
(onderwijskundig, personeel, financieel en materieel) en de samenhang daartussen met als doel
het primaire proces – het onderwijs op de werkvloer – te verbeteren of te versterken. Interne
kwaliteitszorg als vertrekpunt. Het leren van kinderen is de basis van de kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg veronderstelt dan ook een regelmatige evaluatie van het primaire proces – het
pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten en de opbrengsten van dit handelen
afgemeten aan de leerresultaten.
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2.
3.

4.

Kwaliteit mag geen toeval zijn en daarom wordt op systematische wijze gewerkt aan de kwaliteit
van de school.
Kwaliteitsdoelen zijn bepalend voor de invulling van het primaire proces en zijn gerelateerd aan
het integraal personeelsbeleid. De kwaliteitsdoelen van de school en die van de individuele
leerkrachten zijn dan ook beide onderwerp binnen functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Binnen de kwaliteitszorg is het noodzakelijk om na te gaan wat de resultaten zijn van het
onderwijs. Belangrijk is dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat
stappen die genomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene wordt
gedragen.

Hoe bereiken we deze doelen?
Goed onderwijs is het vertrekpunt; beter onderwijs het doel. Ons systeem van kwaliteitszorg helpt ons
hierbij.
Talent Primair kiest voor onderstaande samengestelde definitie van kwaliteitszorg:
● het planmatig beheersen van de belangrijkste onderwijsprocessen (werken met gerichte doelen en
onderwijsresultaten);
● streven naar tevredenheid van alle relevant omgevingspartijen (stakeholders). Denk hierbij aan
leerlingen, personeelsleden, ouders, overheden en samenwerkingspartners in de keten van
onderwijsorganisaties (legitimatie vanuit de omgeving);
● voortdurende groei van kwaliteitsbewustzijn door evalueren en reflecteren aan de hand van zinvolle
meetpunten op de hoofdzaken van gehele bedrijfsvoering;
● voortdurend leren en bijsturen richting ‘steeds beter’.
Kwaliteitszorg betekent voor Talent Primair de ambitie waarmaken om een organisatie te zijn met een
hoog kwaliteitsbewustzijn. Talent Primair en de scholen willen op een samenhangende, systematische
en cyclische wijze werken aan goed onderwijs.
Zie ook: de koers van Talent Primair.
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3

Ondersteuning en veiligheid

3.1

Ondersteuning van leerlingen

Wat is het Schoolondersteuningsprofiel?
Leerlingen hebben soms extra ondersteuning nodig. In het schoolondersteuningsprofiel staat welke
extra ondersteuning de school biedt, naast de basisondersteuning. Ook staat in het document welke
doelen en wensen de school heeft voor de toekomst. Daarnaast komt het contact met ouders over de
ondersteuning aan bod. Leraren, de schoolleiding en het bestuur stellen samen het
schoolondersteuningsprofiel op.
Algemene ondersteuning
De BMS hanteert een Stappenplan leerlingenzorg. Hierin staan de stappen beschreven die de school
doorloopt bij het beoordelen van de zorg die een leerling nodig heeft. We gaan bij de begeleiding van
leerlingen uit van een continuüm van zorg bestaande uit vier zorgniveaus:
Niveau 1: Goed onderwijs in klassenverband met als kenmerk kwaliteit van instructies en goed
klassenmanagement, gebruik van effectieve methodes passend binnen het individuele
montessorionderwijs en het gebruik van een leerlingvolgsysteem.
Niveau 2: Extra zorg in de groepssituatie door de groepsleerkracht met als kenmerk differentiatie in de
vorm van extra zorg en leertijd en verlengde instructies. Leerlingen met een extra
ondersteuningsbehoefte.
De leerlingen die naast niveau 1 en 2 extra zorg nodig hebben vallen onder niveau 3 of 4:
Niveau 3: Effectieve interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school.
Waar mogelijk biedt de BMS deze ondersteuning zelf. In geval van handelingsverlegenheid wordt de
hulp ingeroepen van het samenwerkingsverband door middel van groeidocumenten en
multidisciplinaire overleggen (MDO’s) op school.
Niveau 4: Diagnostiek en behandeling door externe zorgdeskundigen.
Leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Voor leerlingen met een IQ rond 80 à 85 maken
we gebruik van het OPP (ontwikkelingsperspectief). Dit is een instrument waarmee de verwachtingen
ten aanzien van het leerrendement in kaart worden gebracht. Voor leerlingen met een IQ van 130 á 140
en/of een sterk disharmonisch intelligentieprofiel stellen we een individueel handelingsplan op aan de
hand van de adviezen van psychodiagnostische onderzoek uitgevoerd door externe
zorgspecialisten. Voor leerlingen met (beperkte) leerproblemen volgen we het stappenplan van de zorg
en maken we een individueel handelingsplan. Voor leerlingen met een vertraagde lees- en
taalontwikkeling, dyslexie, vertraagde rekenontwikkeling, dyscalculie en voor leerlingen met sociaal
emotionele en/ of werkhouding en gedragsproblemen proberen we naast zorgniveau 1 en 2 ook op
zorgniveau 3 hulp te bieden middels de expertise van de zorgspecialisten op school. Waar nodig
schakelen we de expertise van het samenwerkingsverband Unita in en onderzoeken we of
ondersteuning op zorgniveau 4 noodzakelijk is.

Gediplomeerde specialisten op school
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De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:
Specialist

Aantal dagdelen

Intern begeleider

6

Remedial teacher

7

Specialist hoogbegaafdheid
2
Meerdere leerkrachten met extra
specialisatie (denk aan een
dyslexie-, gedrag-, reken-. en
taalspecialist en orthopedagoog)

3.2

Veiligheid op school

Anti-pestprogramma
Op de BMS wordt met een eigen anti-pestprotocol gewerkt.
In alle groepen worden algemene (wellevendheids)lesjes gegeven. Dit zijn groepslesjes waarin sociale
vaardigheden aangeboden worden. Denk hierbij aan: hoe loop je door de school, hoe draag je een stoel,
hoe gaan we met elkaar om. Ook leren we de kinderen zorg te dragen voor de omgeving, zoals: plantje
verzorgen, tafel schoonmaken, huishoudelijke taakjes.
Daarnaast zal de BMS in schooljaar 2020-2021 een methode kiezen voor sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via
WMK.
Op de BMS wordt de sociale veiligheid gemonitord door:
- gesprekken met leerlingen.
- afname: Werken met Kwaliteit (WMK) vragenlijst via Parnassys vanaf groep 5.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
Functie

Naam

anti-pestcoördinator

Anjetta Berkelmans
Mariska Putters (bb), Maike
Koekenbier (ob/mb) en Anjetta
Berkelmans (leerlingen)

vertrouwenspersoon

E-mailadres
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4

Handige informatie voor ouders

4.1

Hoe ouders worden betrokken

Ouders spelen een grote rol binnen de school
In het dagelijks werk in de school worden ouders gezien als educatieve partner. Ouders worden
natuurlijk goed geïnformeerd over de voortgang van hun kind. Zij worden gezien als gelijkwaardige
gesprekspartner als het gaat over het kind.
De inzet van ouders is van onschatbare waarde voor de school. Zij dragen bij aan een fijne sfeer op
school. Zoals het team van leerkrachten de motor is van de school, zo vormen de ouders de
ruggengraat.
Ouders zijn op verschillende manieren betrokken bij de school, ieder vanuit zijn of haar eigen talent,
ervaring en interessegebied. Die enorme betrokkenheid koesteren we: deze zorgt immers niet alleen
voor stabiliteit, maar geeft de BMS ook extra glans.

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
De belangrijkste bron van algemene informatie is de website https://www.bussumsemontessori.nl.
Hierop worden de ouders geïnformeerd d.m.v. de informatie die er op staat, de kalender en wekelijkse
updates van actuele nieuwsitems.
Naast de website geven de wekelijkse nieuwsbrief (per mail) en de schoolapp van de BMS veel actuele
informatie. Via ons leerlingadministratiesysteem krijgen ouders van specifieke (jaar)groepen of
individuele leerlingen regelmatig een informatieve mail.
Ook maken we gebruik van Parro, een medium om korte berichten tussen leerkracht en ouders te
verzenden. Onder andere worden ook de oudergesprekken via Parro ingepland.
Specifieke informatie, over het eigen kind, krijgen ouders tijdens de oudergesprekken die drie keer per
jaar plaatsvinden. Bij twee van deze gesprekken ontvangen de ouders voorafgaand aan het gesprek een
schriftelijk verslag (rapport) over het kind.

Klachtenregeling
Ouders met een klacht.
1. Zijn het klachten over zaken die de klas van het eigen kind aangaan, dan gaat de ouder naar de
leerkracht.
2. Klachten over de leerkracht: eerst met de leerkracht zelf oplossen. Lukt dit niet, dan gaat de ouder
naar de directeur.
3. Zijn het klachten over het beleid of over algemene schoolzaken, dan gaat de ouder naar de directeur.
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4. Vindt hij/zij daar geen gehoor dan kan de ouder naar de MR.
4. Is het een klacht over iets waarbij het beleid en de directeur nauw met elkaar verweven zijn, dan kan
de ouder naar de MR.
5. Is het een klacht over de directeur, dan gaat de ouder naar het Bestuur (Talent Primair).
Als het nodig mocht zijn, wordt u met uw klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
De EVP heeft geheimhoudingsplicht. Dit betreft klachten met betrekking tot
ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Voor Talent Primair zijn twee externe vertrouwenspersonen.
Beiden zijn als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon werkzaam bij de CED-Groep.
https://www.talentprimair.nl/de-organisatie/klachtenregeling/

Ouderinspraak
Inspraak van ouders wordt op onze school op de volgende manier georganiseerd:
•
•
•

Medezeggenschapsraad
Vereniging Ouderbijdrage
Ledenvergaderingen

Vrienden van de BMS:
Een groep betrokken ouders organiseren en ondersteunen het team bij verschillende activiteiten op
school.
Ouders worden ingezet:
•
•
•
•

bij hand- en spandiensten
bij het organiseren van activiteiten
in de medezeggenschapsraad
vereniging Bussumse Montessorischool (ouderbijdrage)

Klassenouders
Elke klas heeft 1 of 2 klassenouder(s). De klassenouders ondersteunen de leerkracht in en om de klas bij
bijzondere activiteiten en communiceert hierover met de andere ouders. Voorbeelden van deze
activiteiten zijn: herfstwandeling, speelgoeddag, verjaardag van de leerkrachten, pepernoten bakken of
een knutselcircuit. De klassenouders zorgen ervoor dat iedereen op de hoogte is. Zij zullen veelal
gevraagd worden om aanwezig te zijn bij de activiteit.

4.2

Vrijwillige ouderbijdrage
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Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig
is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.
Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 300,00
Daarvan bekostigen we:
•

extra culturele activiteiten

•

kamp groep 3 t/m 8 + schoolreisje groep 1 en 2

•

muziek en handvaardigheid door vakleerkrachten

Er zijn geen overige schoolkosten.
Wij streven ernaar dat alle kinderen altijd mee kunnen doen aan alle activiteiten.

4.3

Ziek melden en verlof aanvragen

Over schoolverzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan
een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de
Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim.
Is het niet mogelijk om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan? Vraag in uitzonderlijke
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gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.

Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Ziek melden kan op de volgende manieren:
Wanneer een kind ziek is en niet naar school kan komen, kan het ziek gemeld worden voor 8.00 uur via
Parro. De ziekmelding komt dan direct bij de leerkracht terecht.
Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:
Het aanvragen van verlof kan door het indienen van een aanvraagformulier. De directie zal beoordelen
of het verlof wel of niet binnen het wettelijk kader past en al dan niet verlof verlenen. Het
aanvraagformulier is via de website te downloaden.
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5

Ontwikkeling en resultaten

5.1

Tussentijdse toetsen

Tussenresultaten worden gemeten door:
- Methode gebonden toetsen op de vakken rekenen en spelling
- CITO toetsafname voor de vakken: technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, (werkwoord)spelling
en studievaardigheden.

5.2

Resultaten eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de
eindtoets laten leerlingen zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de
leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de
toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een
lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.
De Bussumse Montessori doet mee met de Centrale Cito Eindtoets. Daarnaast houden we de
ontwikkeling van de kinderen middels het Cito- leerlingvolgsysteem nauwlettend in de gaten.
Onze leerlingen scoren ruim boven de normen die aan de scholen worden gesteld, We scoren zelfs
boven de door de inspectie gestelde bovengrens. De afgelopen jaren stroomt ca 90% van onze
leerlingen uit naar HAVO/VWO.
In het schooljaar 2019/2020 is de Centrale Cito Eindtoets niet afgenomen in verband met Corona.
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Wat waren de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de afgelopen jaren?

Schoolscore

Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen
eindtoets afgenomen in groep 8.

5.3

Schooladviezen

Belangrijke informatie over de kwaliteit van onze school is af te leiden aan de uitstroomcijfers. Ofwel,
waar gaan onze leerlingen na groep 8 naar toe. In onderstaande tabel ziet u dat ongeveer 90% van onze
leerlingen uitstroomt naar HAVO/VWO. Dat is een uitstekend resultaat.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?
Schooladvies

Percentage leerlingen

vmbo-b / vmbo-k

3,4%

vmbo-(g)t

6,9%

vmbo-(g)t / havo

10,3%

havo

17,2%

havo / vwo

17,2%

vwo

44,8%

5.4

Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen op school vaardigheden die nodig zijn om op een goede manier met
anderen om te gaan. En om bij te dragen aan de samenleving. Het gaat om vaardigheden zoals
samenwerken, ruzies oplossen en jezelf weten te redden. Door deze vaardigheden is het fijn en veilig
op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de
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maatschappij.
Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Samenwerken

Zelfvertrouwen

Zelfstandigheid

De groeperingsvorm binnen onze school is leeftijd-heterogeen. Kinderen van verschillende
leeftijdsgroepen zitten bij elkaar : de onderbouw (4-6 jaar), de middenbouw (6-9 jaar) en de bovenbouw
(9-12 jaar). Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep. Dit bevordert
samenwerken en sociaal gedrag. Soms geeft het kind hulp, soms krijgt het hulp. Het kind heeft ieder
jaar een andere positie binnen de groep: jongste, middelste, oudste. Bovendien is er materiaal
aanwezig voor drie leeftijdsgroepen waardoor er veel te kiezen valt. Door onze aandacht voor deze
brede ontwikkeling bieden we een stevige basis om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te
laten komen.

Werkwijze Sociale opbrengsten
Binnen de school worden algemene lessen gegeven over sociale vorming. De school gaat in schooljaar
2020-2021 een keuze maken voor een methode voor de sociaal- emotionele ontwikkeling.
Betrokkenheid en welbevinden worden gemonitord m.b.v. ZIEN! De leerkrachten vullen voor alle
leerlingen de observatielijsten in. De kinderen vanaf leerjaar 6 vullen ook een zelfevaluatie in.
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6

Schooltijden en opvang

De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdag school tot 12.00 uur

6.1

Schooltijden

Op onze school geldt een continurooster (korte middagpauze, alle kinderen blijven over op school, één
of meerdere middagen per week vrij).
Ochtend

Middag

Voorschoolse opvang

Schooltijd

Schooltijd

Naschoolse opvang

Maandag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Dinsdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Woensdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:30

-

12:30 - 18:30

Donderdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Vrijdag

07:30 - 08:45

08:45 - 12:00

12:30 - 14:45

14:45 - 18:30

Opvang
Schooltijd

6.2

Opvang

Voorschoolse opvang
Er is geen opvang voor schooltijd.
Tussenschoolse opvang
Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met ouders en DONS, in en buiten
het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met DONS , in en buiten het schoolgebouw.
Hier zijn kosten aan verbonden.
Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties
Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Op onze school verzorgt DONS (Doorlopende
ontwikkeling na school) de tussen- en naschoolse opvang. Zij doen dit met een gediplomeerd
docententeam. Zij verzorgen tijdens en na schooltijd een gevarieerd en creatief aanbod.
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6.3

Vakantierooster

Vakanties 2020-2021
Vakantie

Van

Tot en met

Herfstvakantie

10 oktober 2020

18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020

03 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari 2021

28 februari 2021

Meivakantie

01 mei 2021

09 mei 2021

Zomervakantie

10 juli 2021

22 augustus 2021

6.4

Wie is wanneer te bereiken?

Het is op school op de volgende momenten mogelijk om het personeel te spreken:
Dag(en)

Tijd(en)

school

ma, di, wo, do, vr

8-17 uur

administratie

ma, di, do, vr

9-12 uur

Algemene telefoonnummer van de school: 035-6913684
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend is onze administratief medewerker aanwezig. Zij
is te bereiken via administratie@bussumsemontessori.nl
De directie is te bereiken via directeur@bussumsemontessori.nl
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