
 

Aan de ouders van leerjaar 1 en 2 montessori 

 

 

‘s-Gravenzande, 1 november 2021 

 

 

Beste ouders en leerlingen van de montessoristroom,  
  
De herfstvakantie zit erop en we hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad. 
In deze brief wil ik ten aanzien van een aantal zaken een update geven.  
  
Op 12 oktober is er een ouderavond geweest voor de ouders van de leerlingen van klas 1 montessori. 
Een avond die veel helderheid heeft gegeven en waar wij mooie feedback op gekregen hebben. Zoals 
beloofd deel ik de link naar de prezi van deze avond met jullie. Voor de ouders van klas 2 kan dit ook 
nuttige informatie bevatten.  
Klik op deze link: Ouderavond Montessori by Joost van der Vorm Lucardie on Prezi Next  
  
Op 26 oktober zijn de montessoricollega’s in het kader van scholing met elkaar aan de slag gegaan.  
De nieuwe docenten in de montessoristroom hadden de laatste dag van de opleiding tot 
montessoridocent basisbekwaam onder leiding van Maaike Kramer (begeleider van onze 
montessoristroom) en Truus Bakker (opleider van de Nederlandse Montessori Vereniging). Een groep 
van 8 docenten is sindsdien gecertificeerd als montessoridocent basisbekwaam, heel fijn! Twee andere 
docenten ronden dit traject op korte termijn ook af.  
De groep die vorig jaar al werkte in de montessoristroom is op bezoek gegaan bij het Metis Montessori 
Lyceum en bij het Montessori Lyceum Oostpoort in Amsterdam. Wij hebben daar weer ideeën op 
gedaan en hebben kunnen zien dat wij bijvoorbeeld al verder zijn met aanbieden van keuzes aan 
leerlingen. Wij mogen echt trots zijn op wat wij in zo’n korte periode al bereikt hebben! 

  
Gezamenlijk hebben wij deze dag afgesloten met een overleg over herkansen. Een nieuwe stroom 
ontwikkelen vraagt om constante evaluatie en indien nodig het bijstellen van bepaalde keuzes. Dit is 
ook het geval rondom de herkansingen.  
Voor periode 1 zijn de herkansingen gepland in de week van 8 november, wij hebben deze een week 
doorgeschoven, omdat nog niet alle cijfers bekend waren. De leerlingen zijn hierover door de mentoren 
geïnformeerd en kunnen hun herkansingen bij hen opgeven.  
De afspraken die gaan gelden voor periode 2 staan hieronder: 
De leerlingen van klas 1 en 2 mogen per periode twee herkansingen doen. Op de planners van de 
verschillende vakken staat welke onderdelen (S-toetsen en bewijzen) herkansbaar zijn en welke niet. 
Per vak mag er een herkansing gedaan worden. De herkansingen worden ingepland in de derde week 
na een vakantie. Zij geven bij de mentor aan of en zo ja welke onderdelen zij willen herkansen.  
Wanneer leerlingen bewijzen inleveren na de deadline dan kost het een herkansing om dit alsnog te 
mogen inleveren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen om leren gaan met het halen van deadlines.  
  
In de locatieraad van onze school is enige tijd geleden het determinatietraject van de 
montessoristroom vastgesteld. Dat is de vinden op onze site, klik hier. Het is een uitgebreid 
document geworden, wat niet eenvoudig was om op te stellen. Het doel is dat iedere leerlingen op de 
voor hem/haar geschikte stroom terecht komt. Dat doen we in samenspraak met elkaar en ik heb er 
vertrouwen in dat wij dat met elkaar op een goede manier kunnen doen.  

 
In de eerste periode heeft klas 1 tijdens SWLN+ de lessen “leren leren” meegedaan vanuit de NPO 
gelden. Deze uren zijn boven op de gewone lessentabel geplaatst. In de huidige periode is er voor klas 
1 en 2 XL les. De leerlingen hebben een keuze kunnen maken uit het rijke aanbod en ontdekken weer 

https://prezi.com/view/OFn7eiqbvHQ9v5EzQLK7/
https://sweelincklaan.isw.info/site/nl/voor-ouders/bevorderingsnormen


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwe interesses of talenten bij zichzelf of ontwikkelen zich verder in iets dat zij al (een beetje) 
konden. De periode na Kerst staat er voor de mavoleerlingen maatwerk op het programma, bij de 
montessoristroom zit dat al in de wekelijkse structuur met keuzelint. Zij hebben die periode geen les op 
woensdag het 6e en 7e uur. Daarna volgen weer twee periodes XL.   
 
Op het gebied van LOB zal klas 2 een profielmiddag hebben eind november. Nadere informatie volgt. 
Daarnaast zullen de leerlingen uit klas die waarschijnlijk doorgaan op de mavostroom meedoen aan 
Westland on Stage in februari. Voor de havo/vwo leerlingen zal op die dag ook een programma in het 
kader van LOB aangeboden worden. Dit is momenteel in ontwikkeling.  
  
Wij zijn nog druk bezig geweest met het zoeken naar een oplossing voor Duits en kunnen melden dat 
vanaf donderdag a.s. Sirin Tivsiz zal starten als vervanger voor Duits. Zij komt op donderdagochtend 
en vrijdag bij ons werken. Voor de overige uren zijn wij nog bezig. Met Sirin hebben we afgesproken 
dat het belangrijk is dat de leerlingen starten/doorgaan met het leren van Duits. Het aanbieden van de 
lessen in de montessoristijl heeft op dit moment niet de prioriteit, we kiezen even voor de inhoud.  

  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen jullie die stellen aan de mentor of aan mij.  
  
Met vriendelijke groeten namens het team, 
  
Mijke Bolsius 
Teamleider ISW Sweelincklaan  
Klas 1 mavo, mavo/havo, montessori en klas 2 montessori 

 


