
 

 
 
Beste leerlingen en ouders van de montessoristroom,     
 

In deze brief wordt uitgelegd hoe het rapport is opgebouwd. Voor de eersteklassers en nieuwe 
leerlingen in klas 2 en 3 is het allemaal nieuw. Voor klas 2 en 3 is het een opfrissing. 
 
Vanaf de start van de montessoristroom hebben wij aangegeven dat wij alleen het cijferrapport, niet 
passend vinden bij de manier van werken en evalueren binnen de montessoristroom. Het overzicht 
van de behaalde cijfers voor toetsen en bewijzen en het gemiddelde per vak is in onze ogen slechts 
een onderdeel van het geheel.  
 
De docenten en mentoren hebben voor iedere leerling een rapportopmerking gemaakt en daar is een 
overzicht van gemaakt op een apart blad. Het is een aanzienlijke tijdsinvestering van de docenten, 
maar wij zien daar een grote meerwaarde in.  
 
Daarnaast zijn er kolommen rond werkaanpak, tempo en niveau toegevoegd in Magister. Deze 
kolommen zijn zichtbaar op het rapport. Onderstaand nog even een overzicht van de informatie die 
ten grondslag ligt aan de beoordeling. 
 

Werkaanpak   
Onder werkaanpak verstaan we inzet, planning en organisatie, betrokkenheid en fasen van 
zelfstandigheid: 
 

Inzet: zichtbaar gedrag: enthousiasme, toewijding, werklust en de mate waarin leerlingen zich aan 
bepaalde of zelfbepaalde doelen wijdt. 
 

Planning en organisatie: op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de daarvoor benodigde 
tijd, acties, middelen en hulpbronnen inschakelen en deze vervolgens doelmatig organiseren om de 
gestelde of zelfgekozen doelen te bereiken. 
   
Betrokkenheid: dit laat zich herkennen aan een geconcentreerde, aangehouden en ‘tijd 
vergeten’ bezig zijn, waarbij de leerling zich openstelt, zich gemotiveerd voelt en geboeid is. Vaak is 
een intense mentale activiteit waarneembaar waarbij een grote hoeveelheid energie 
vrijkomt en (achteraf) een sterke voldoening wordt ervaren. 
 

Fasen van zelfstandigheid: de drie belangrijkste vaardigheden voor het verwerven van die 
zelfstandigheid: zelfkennis (vermogen tot zelfreflectie), zelfdiscipline (onafhankelijkheid, autonomie), 
doorzettingsvermogen.   
  
We waarderen werkaanpak per vak op het rapport met de coderingen: O (onvoldoende), M (matig), 
V(voldoende) of G(goed). In de rapportopmerking staat mogelijk nog een aanvullende beschrijving 
over de werkaanpak. Voor een aantal leerlingen is hier duidelijk winst te behalen. Wij hopen op een 
goede tweede periode!  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normtempo   
Onder normtempo verstaan we de gemiddelde tijd die wordt gepland voor en besteed aan het maken 
en leren van de stof. Leerlingen kunnen op, onder of boven normtempo werken.  
Het normtempo biedt ook steun voor leerlingen om te plannen: wat moet in welke periode in ieder 
geval afgerond zijn en ‘loop ik bij’? Hoe ze dat moeten indelen en plannen, heeft bij aanvang veel 
begeleiding nodig. Hiervoor wordt tijd ingeruimd in het Sweelinckuur. Er zijn leerlingen die het tempo 
niet goed op orde hebben. Zij zullen meer (effectieve) tijd moeten besteden aan schoolwerk. Tijdens 
de lessen geconcentreerd aan de slag zijn, is al een eerste belangrijke stap voor een aantal. Er zijn ook 
leerlingen die na lestijd meer werk moeten gaan verzetten om het tempo bij te benen. Alles tijdens de 
les maken en leren is niet haalbaar, deels is dat ook na schooltijd. Er is een mogelijkheid om onder 
begeleiding van de leerpleincoach na schooltijd te werken.   
  
Niveau  
In deze kolom staat per vak aangegeven op welk niveau de leerling werkt. Bij de vakken cultuur en 
sport wordt geen niveau aangegeven.  Bij leerjaar 2 ontbreekt deze regel op het rapport vanwege 
technisch probleem in Magister. 
  
Evaluatie  
Wij werkten met de leerlingen in een portfolio omgeving die Simulise heet. Het invoeren en inbedden 
van dit systeem in ons onderwijs heeft ons helaas niet gebracht wat wij zochten. Momenteel zijn wij 
bezig met het ontwikkelen van een eigen portfolio in Microsoft OneNote. Dit testen wij nu en rollen 
wij bij rapport 2 verder uit.   
Daarin zullen ook de brede ontwikkeldoelen van montessori naar voren komen: zelfstandigheid 
(zelfdiscipline, zelfkennis, doorzettingsvermogen), creativiteit (creatief denken, creatief leren, creatief 
handelen) en maatschappelijke verantwoordelijkheid (communicatie, betrokkenheid bij de omgeving 
en samenwerken) in de vorm van rubrics. Mocht u de rubrics willen bekijken dan kan dat via deze 
link.  
  
   
We hebben gekozen voor een losbladig systeem in een mooie verzamelmap, omdat we de 
ontwikkeling van de leerlingen echt zichtbaar en inzichtelijk willen maken. Het vak CL staat voor 
cultuur en is opgebouwd uit een cijfer voor het beeldende deel en het muzikale deel van het vak.   
 
Via deze link kunnen jullie het determinatietraject van de montessoristroom vinden.   
Bij verschillende leerlingen zal er echt een tandje bijgezet moeten worden. Wij helpen ze graag!  
Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen deze aan de mentor of aan mij gesteld worden. 
 

Met vriendelijke groeten,   
 
 
Mijke Bolsius  
Teamleider montessoristroom 

https://iswict.sharepoint.com/sites/S-Montessoriwerkgroep/Gedeelde%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FS%2DMontessoriwerkgroep%2FGedeelde%20documenten%2FAchtergrondinformatie%2FMontessori%2Dwijzer%21%2Fbouwstenen%20montessori%2Dwijzer%21%2Frubrics%20brede%20ontwikkeldoelen%20%2Epdf&viewid=bdc7d7cb%2D626f%2D443d%2Da82c%2D0ec813442693&parent=%2Fsites%2FS%2DMontessoriwerkgroep%2FGedeelde%20documenten%2FAchtergrondinformatie%2FMontessori%2Dwijzer%21%2Fbouwstenen%20montessori%2Dwijzer%21
https://sweelincklaan.isw.info/site/documents/4102/determinatietraject-2022-2023.pdf

