
 

Aan de ouders van klas 1 en 2 montessori, 

 

 

‘s-Gravenzande, 23 september 2022 

 

 
Beste ouders en leerlingen van de montessoristroom klas 1 en 2,  
  
Wij krijgen geregeld vragen over het werken op verschillende niveaus binnen het vak 
wiskunde. Onderstaand leggen wij dit nog even extra uit, zodat dit hopelijk duidelijker wordt 
voor jullie. De ouders van klas 2 hebben deze informatie vorig jaar al gehad, maar herhaling 
is soms handig en er zijn ook zij-instromers in klas 2. 
  
Leerlingen worden aan het begin van klas 1 op basis van het schooladvies geplaatst in de 
mavo/havo (oranje) stroom of de havo/vwo (groene) stroom. 
 
Bij wiskunde kunnen leerlingen op niveau werken. Leerlingen die willen opstromen moeten de 
uitdagende route in het boek volgen. Tevens zit er (meestal) na de basisparagrafen een 
toevoeging van één of twee opstroomparagrafen (mavo/havo boek -> havo paragraaf, 
havo/vwoboek -> vwo paragraaf). Een voorbeeld: een leerling uit de oranje groep 
(mavo/havo) die ambitie heeft voor havo moet dus ook de havo-paragraaf maken. Deze route 
(uitdagend en havo-paragraaf) is essentieel om de overstap verantwoord te kunnen maken. 
Er worden namelijk andere onderdelen en meer diepgang aangeboden. De stof die in deze 
paragrafen wordt gemaakt, maakt een havo-leerling ook uit de groene groep in zijn 
basisparagrafen. In de f-toetsen en in de s-toets wordt de uitdaging ook getoetst. Dit geeft 
uiteindelijk een goed beeld of de desbetreffende leerling kansrijk is in de desbetreffende route 
voor het vak wiskunde. Hetzelfde geldt voor de leerlingen die uit de havo/vwo route de vwo 
stof doen via de uitdagende route. 
 
Er kan ook gekozen worden om leerlingen alleen de standaardroute, zonder uitdaging te 
laten maken. Een leerling uit de oranje groep maakt dan alleen de mavo stof en een leerling 
uit de groene groep maakt dan alleen de havo stof. Als we dit adviseren dan wordt dat met de 
leerling en ouders (via docent/mentor) besproken. We doen dit als wij zien dat de uitdaging 
voor de leerling niet succesvol verloopt en tot frustratie en lage cijfers leidt. De route naar dan 
wel havo (oranje) of vwo (groen) wordt niet definitief afgesloten en is later met extra werk (in 
een maatwerktraject) en met veel extra inzet nog te behalen.  
Inmiddels is voor een aantal leerlingen in overleg met de ouders en leerling voor klas 2 al 
een route voor mavo afgesproken.  
  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de wiskundedocent van uw 
zoon/dochter of met de mentor.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mijke Bolsius 

Teamleider ISW Sweelincklaan 


