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Voor u ligt de schoolgids van Montessorischool Houtwijk. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de 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 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.

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
(MR).

We wensen u veel leesplezier.

Het team van Montessorischool Houtwijk

Voorwoord
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Contactgegevens

Montessorischool Houtwijk
Architect Berlagelaan 125
2552ZE Den Haag

 0703979792
 http://www.montessorischoolhoutwijk.nl
 info@montessorischoolhoutwijk.nl

Schooldirectie

Functie Naam E-mailadres

Directeur Ben Hofsink bhofsink@montessorischoolhoutwijk.nl

1 Over de school

1.1 Algemene gegevens

Dependance
Mari Andriessenstraat 40
2552KN Den Haag
 070-3979792
Als gevolg van groei zijn er sinds schooljaar 2018-2019 twee bovenbouwgroepen geplaatst in de 
dependance. 

Extra locaties

Schoolbestuur

Stichting Montessori-Onderwijs Z-Holland
Aantal scholen: 5
Aantal leerlingen: 1.191
 http://www.montessori-mzh.nl
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Aantal leerlingen

Aantal leerlingen in 2020-2021 Aantal leerlingen de afgelopen jaren

233

2020-2021

In de toekomst zal Montessorischool Houtwijk uitgroeien naar een Montessori Kindcentrum. Het 
bestuur van de Stichting MZH heeft daartoe een aanvraag voor nieuwbouw gedaan. Deze nieuwbouw 
omvat een 12-klassige basisschool plus 3 lokalen voor kinderopvang. Op de website van de school is 
onder het kopje "Onze school" de ontwikkeling rondom de nieuwbouw te volgen.

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH).

Kenmerken van de school

Help mij het zelf te doen

Van concreet naar abstractVrijheid in gebondenheid

Zorg voor jezelf en omgeving Zelfstandigheid aanleren

Missie en visie

Onze school is een montessorischool, dat wil zeggen dat er gewerkt wordt volgens de ideeën van Maria 
Montessori (1870 - 1952). Haar ideeën hebben betrekking op de gehele opvoeding van het kind, niet 
alleen in de school, maar ook daarbuiten. 

Montessori heeft de spontane activiteit van kinderen tot wezenlijk uitgangspunt gekozen voor haar 
pedagogie. De opvoeding tot zelfstandigheid verschijnt bij Montessori niet als een toegevoegde 
waarde voor een vernieuwde onderwijs-aanpak, maar er ligt een directe lijn van de eigen activiteit naar 
de volgende stap: de volwassenheid. 

1.2 Missie en visie
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Kinderen leren door het opdoen van ervaringen. Door al die ervaringen worden zij gevormd. Elk kind 
maakt zo zijn eigen ontwikkeling door, daarom is ons onderwijs afgestemd op elk kind apart: 
individueel onderwijs. Niet de leerstof, maar het kind zelf staat centraal. Toch zijn er ook 
overeenkomsten in al die persoonlijke ontwikkelingen. Montessori kwam tot de conclusie dat er 
bepaalde perioden zijn, waarin het kind het best in staat is een bepaalde vaardigheid te leren of waarin 
voor een bepaald onderwerp veel belangstelling bestaat. De leid(st)er zorgt ervoor dat het onderwijs 
aansluit bij deze gevoelige perioden. De aangeboren nieuwsgierigheid en leergierigheid blijven 
hierdoor behouden. Binnen een werkschema bepaalt het kind zijn eigen tempo. Het doet het werkje 
waar het op dat moment rijp voor is en kiest dus zelf. Heeft het kind hulp nodig, dan krijgt het een lesje 
(individueel onderwijs). Zo zijn de kinderen een groot gedeelte van de dag individueel bezig, naar eigen 
aanleg en tempo. De (klasse)omgeving is zodanig ingericht dat het kind zich thuis voelt en als het ware 
wordt uitgenodigd om aan het 'werk' te gaan. 

Het speciaal door Montessori ontwikkelde materiaal neemt hier een bijzondere plaats in. Het is 
concreet materiaal, met behulp waarvan de kinderen zich kunnen ontwikkelen. De individuele 
zelfwerkzaamheid neemt dan wel een grote plaats in, het samenwerken is zeker niet minder belangrijk. 
Dit wordt gestimuleerd via spreekbeurten, kringgesprekken, bewegingsonderwijs, e.d. Ook zijn er 
groepsactiviteiten, verspreid over de dag. Zo ontstaat er voor elk kind een gevarieerde dag. Om tot een 
volledig aanbod te komen maakt de school ook gebruik van methodes en een digitaal platform 
(Snappet).

Om alles goed te laten verlopen zijn er afspraken gemaakt waaraan iedereen op school zich moet 
houden: elkaar niet onnodig storen, rekening houden met anderen en zorgen voor de omgeving. Op 
school werken wij hieraan en als u deze uitgangspunten onderschrijft en deze thuis ook kunt toepassen 
dan groeit het kind - in onze visie - evenwichtig op.

Identiteit

Wij zijn een school die uitgaat van de principes van Maria Montessori. Wij realiseren ons dat zij in 1952 is 
overleden maar haar visie en gedachtengoed is heden ten dage springlevend.

Observeren is het uitgangspunt van ons handelen.

Wij nodigen u graag uit om een informatiemiddag te bezoeken. Op deze middagen maken wij duidelijk 
hoe wij vorm geven aan eigentijds montessorionderwijs en kunt u de school bekijken.
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* Alle lessen bewegingsonderwijs worden verzorgd door onze vakleerkracht lichamelijke opvoeding. De 
onderbouwgroepen hebben eenmaal per week gymles van de vakleerkracht. De middenbouw en de 
bovenbouw hebben twee gymlessen per week. 

Indeling bouwen:

* Onderbouw    -    groep 1 en 2

* Middenbouw  -     groep 3, 4 en 5

* Bovenbouw   -     groep 6, 7 en 8

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

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

Zintuiglijke en 
lichamelijke oefening 8 uur 8 uur 

Taalactiviteiten
4 u 30 min 4 u 30 min

Rekenen/Wiskunde
1 u 45 min 1 u 45 min

Kosmische educatie
6 u 30 min 6 u 30 min

Expressie
3 u 45 min 3 u 45 min

Montessori-scholen hebben een vrijheid van lesrooster.  Uiteraard zij wij gehouden aan de Kerndoelen 

Invulling onderwijstijd

2 Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
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en referentieniveaus zoals iedere school in Nederland. 

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Vak Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6 Leerjaar 7 Leerjaar 8

Lezen
2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 

Taal
10 u 15 min 10 u 30 min 10 u 30 min 10 uur 9 u 30 min 9 u 30 min

Rekenen/wiskunde
5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 5 uur 

Wereldoriëntatie
2 u 45 min 3 uur 3 u 30 min 3 uur 3 u 30 min 3 u 30 min

Kunstzinnige en 
creatieve vorming 3 u 30 min 3 u 30 min 3 uur 3 uur 3 uur 3 uur 

Bewegingsonderwijs
1 u 30 min 1 u 30 min 2 uur 1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Levensbeschouwing
1 uur 30 min

Engelse taal
1 u 30 min 1 u 30 min 1 u 30 min

Onze school beschikt over de volgende extra faciliteiten:

• Bibliotheek
• Mediatheek
• Speellokaal

Extra faciliteiten

Vakleerkrachten

Op onze school zijn de volgende vakleerkrachten aanwezig:

Spel en beweging / 
bewegingsonderwijs

2.2 Het team
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Onze school heeft geen extra aanbod voor het jonge kind. Het aanbod voor het jonge kind organiseren 
we zelf. 

2.3 Aanbod voor het jonge kind

2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

Het feit dat de montessorivisie leidend voor ons is, betekent dit dat iedere leerkracht zijn 
montessoridiploma geacht wordt te halen. Naast persoonlijke ontwikkeling zijn er jaarlijks meerdere 
studiedagen waar het gehele team aan deelneemt.

Om de persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten te begeleiden, maken wij gebruik van de methodiek 
Beeldcoaching (voorheen videocoaching of Video Interactie Begeleiding [VIB] genoemd). Binnen de 
stichting MZH is een gespecialiseerde beeldcoach werkzaam die door de scholen gevraagd kan worden 
deze begeleiding op zich te nemen. 

Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leraren te ondersteunen bij hun 
onderwijstaak. De methodiek wordt zowel bij vragen rondom leerlingenondersteuning ingezet, als bij 
vragen rondom onderwijsvernieuwing.

Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de beeldcoach een 
beroepscode waarin o.a. staat dat de opnamen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zo 
blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de beeldcoach en worden 
niet - zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leraar - aan anderen vertoond.

In dien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan 
worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd.

Doelen in het 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.

Hoe bereiken we deze doelen?

Verlof personeel

Onze school heeft contacten met het regionaal transfercenter Cella. Cella draagt zorg voor de 
vervanging van allerlei vormen van verlof. 
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In het 'anderhalf jaar jaarplan' staan de doelen omschreven. Deze doelen zijn leidend en worden 
regelmatig geëvalueerd binnen het MT en met het team.
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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.

Het schoolondersteuningsprofiel is als document terug te vinden op de site van 'Scholen op de kaart'.

Om onze leerlingen de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben, werken wij samen met diverse 
instanties.

• het samenwerkingsverband Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH)
• SMW-Plus
• Haags Centrum voor Onderwijsadvies (HCO)
• Centrum voor Jeugd en Gezin Loosduinen (Jeugdarts B.Geldof. Mailadres: 

beatrijs.geldof@denhaag.nl)
Gediplomeerde specialisten op school

Specialist Aantal dagdelen

Intern begeleider 8

Onderwijsassistent -

Orthopedagoog -

motorische remedial teacher 1

De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school:

3.2 Veiligheid op school

Anti-pestprogramma

Wij gebruiken niet standaard een anti-pestprogramma. Ons montessoriconcept biedt voldoende 
mogelijkheden gewenst gedrag te bevorderen. In uitzonderlijke situaties zullen wij het gebruiken van 
een anti-pestprogramma overwegen. Wel hebben wij een pestprotocol.

 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via 
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DUO Onderwijsonderzoek.

ZIEN is een applicatie binnen Parnassys. Jaarlijks worden de vragenlijsten over sociale 
veiligheidsbeleving uitgezet onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

De resultaten van deze vragenlijsten zijn voor de leerkrachten zichtbaar in het volgsysteem. 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

Functie Naam E-mailadres

anti-pestcoördinator Esmee de Vries (Intern Begeleider)IB@montessorischoolhoutwijk.nl

vertrouwenspersoon Marion Ferber marion.ferber@ziggo.nl
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Klachtenregeling

Klachten proberen we te voorkomen door dagelijks bewust bezig te zijn met het wel en wee van de 
kinderen, de ouders, de omgeving en het personeel. Binnen de context van het montessorionderwijs 
hechten wij veel waarde aan het respecteren van ieders persoonlijkheid, daar besteden wij veel tijd aan. 
Bovendien leven wij als volwassenen het goede voorbeeldgedrag zoveel mogelijk voor. Goed voorbeeld 
doet goed volgen! Helaas gebeuren er toch wel eens dingen die we niet hebben kunnen voorkomen. 
Resulteert dit in een klacht, dan wordt deze serieus genomen. De school streeft actief naar een 
laagdrempelig klachtenbehandeling en dus moet een klacht snel en makkelijk worden ingediend. De 
eerst aangewezen persoon voor uw klacht is natuurlijk de groepsleerkracht, daarna kunt u terecht bij de 

Communicatie met ouders
Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Om het contact met ouders te bevorderen zijn er de volgende mogelijkheden:

• Na schooltijd bent u altijd van harte welkom in de klas, voor een ‘lang’ gesprek is het verstandig 
eerst een afspraak te maken. 

• Binnen de eerste 2 weken na de zomervakantie is er een informatieavond voor ouders die 
kinderen hebben die nieuw in een bouw zijn. 

• Twee keer per jaar worden er inloopavonden gehouden, waarbij u naar het werk van uw kind kan 
komen kijken. Het is de bedoeling dat uw kind u hierbij rondleidt en vertelt hoe het toegaat op 
school. 

• Twee keer per jaar krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de leid(st)er naar aanleiding van 
de vorderingen van uw kind. Zo'n gesprek wordt voor de ouders van de midden- en 
bovenbouwleerlingen gekoppeld aan het geschreven verslag (het ‘rapport’). 

• Op verzoek komt de leid(st)er bij u thuis op bezoek. 
• Met de directeur kan een gesprek plaatsvinden op afspraak onder schooltijd; met de overige 

teamleden kan een gesprek in de regel alleen plaatsvinden buiten schooltijd. Wij hopen dat u van 
deze mogelijkheden gebruik wilt maken, zodra u meent dat daar aanleiding toe is. 

• Maandelijks verschijnt het infoblad, dat u via ParnasSys gemaild krijgt, waarin de belangrijkste 
informatie staat voor de komende maand.

• Belangrijke data zijn te vinden in de schoolapp.
• De gratis app Montessorischool Houtwijk is beschikbaar voor IOS & Android en zien wij als het 

verlengstuk van de website.

Ouderbetrokkenheid is een voorwaarde in het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor kinderen. Ouders 
en school moeten op één lijn zitten. Ouders kennen hun kind als geen ander en de school weet als geen 
ander wat zij kan bieden. Het kind zal altijd centraal staan. 

4 Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
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Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 202,00

Daarvan bekostigen we:

• Concierge

4.2 Vrijwillige ouderbijdrage

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.

Ouderinspraak

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

• Medezeggenschapsraad
• Activiteitencommissie
• Documentatiecentrum / bibliotheek
• Tuincommissie

De ouderbetrokkenheid op onze school is groot. 

We hebben een activiteitencommissie die deels uit ouders en deels uit leerkrachten bestaat. De 
activiteitencommissie heeft een eigen budget en regelt alle activiteiten, feesten, schoolreizen etc. in 
overleg met het team.

Het documentatiecentrum bevat 6.000 titels en wordt volledig gerund door (groot-)ouders.

De werkgroep tuin heeft een heel zaaiplan opgesteld voor de klassentuinen.

intern begeleider of de directeur.

De scholen onder het bestuur van de Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland (MZH) zijn 
aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (LKC) De LKC 
valt onder de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). 

De externe vertrouwenspersoon voor MZH-scholen is Marion Ferber en zij is te bereiken via 06-
46611833 en via marion.ferber@ziggo.nl. De vertrouwenspersoon is bereikbaar voor zowel ouders als 
personeelsleden.
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• Extra materialen

• Kerst

• Schoolreis

• Schoolverzekering

• Sinterklaas

Er zijn overige vrijwillige schoolkosten. Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd: 

Het overblijven wordt door de school georganiseerd. Deelname kost € 70,00 op jaarbasis.

Het schoolkamp wordt apart in rekening gebracht.
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Wettelijk gezien is de ouderbijdrage vrijwillig.

Echter, onze school vraagt van u jaarlijks een financiële bijdrage, omdat de onderwijs- en bijbehorende 
faciliteiten, die wij uw kind bieden, niet alleen uit de rijks- en gemeentelijke subsidies betaald kunnen 
worden. Jaarlijks wordt aan de MR om instemming gevraagd voor de ouderbijdrage middels een 
begroting en realisatie.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is:

• € 202,-- (100%) voor het 1e kind                              
• € 152,-- (75%)   voor het 2e kind                              
• € 101,-- (50%)   voor het 3e en elk volgend kind      

De inning van de ouderbijdrage wordt verricht door het bestuur van de stichting MZH. Middels een 
machtiging wordt in maandelijkse termijnen (10) de ouderbijdrage geïnd. 

De hoogte van de bijdrage aan de werkweek zal t.z.t. bekend gemaakt worden.

Geeft u de voorkeur aan één rekening voor het gehele jaar, dan is dat uiteraard mogelijk.

Stelt u, om voor u geldende redenen, prijs op een afwijkende financiële regeling, dan kunt u hiervoor 
contact opnemen met de directeur.

Overblijven

Onze school kent de mogelijkheid tot overblijven. Bijna alle kinderen van onze school blijven over, dit is 
echter geen verplichting. Als u uw kind wilt ophalen om thuis te lunchen, kunt u dit overleggen met de 
leerkracht van de groep van uw kind.

De kinderen eten in de klas met de groepsleerkracht. Na het eten kunnen de kinderen buitenspelen. Dit 
gebeurt onder leiding van overblijfkrachten. De onderbouwleerlingen spelen op de speelplaats naast de 
school, de leerlingen van de midden- en bovenbouw spelen op het veld achter de school. De kinderen 
van de dependance eten in hun klas en blijven over op de hoofdlocatie.

De kosten voor het overblijven zijn € 70,-- per jaar of €1,-- per keer (vooruit te voldoen). Als u uw kind 
het gehele jaar laat overblijven, wordt dit samen met de ouderbijdrage verrekend.

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 
gevallen bij de schoolleiding toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties.
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Op deze manier meldt u uw kind ziek:
Telefonisch of via de schoolapp met opgaaf van ziektebeeld/redenen.

Op deze manier vraagt u verlof aan voor uw kind:

Schriftelijk of via de schoolapp.

U wordt vriendelijk verzocht om verlof minimaal vier weken van tevoren aan te vragen.

4.4 Privacyverklaring MZH

Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland (MZH) neemt privacy serieus. In deze privacyverklaring 
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe 
wij ervoor zorgen dat deze persoonsgegevens goed zijn beveiligd. In de bijlage treft u de verkorte 
privacyverklaring aan. Voor uitgebreidere informatie, verwijzen we u naar de privacyverklaring op de 
website van de school.
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5.1 Tussentijdse toetsen

Eigenlijk wordt iedere methodetoets van ieder individueel kind beoordeeld en kan aanleiding zijn tot 
aanpassing van aanpak c.q. aanbod. Daarnaast toetsen wij standaard 2 keer per jaar met de CITO-
toetsen. Wij gebruiken die toetsen om de ontwikkeling van de kinderen op een objectieve manier in 
beeld te krijgen.  

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 kunnen leerlingen laten 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.

Referentieniveaus
De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De 
eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 
2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende 
presteert.

Wat zijn referentieniveaus?
Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt 
ook wel het fundamentele niveau genoemd).

• Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een 
hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de 
‘referentieniveaus’ genoemd.  Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald 
op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft 
gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs.

Wat zijn signaleringswaarden?
Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze 
percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder 
goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets 
niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. 

Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het 
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streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar 
voldoende.

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet 
mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de 
coronacrisis. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau?

School % 1F behaald (over drie schooljaren)

Montessorischool Houtwijk
97,5%

96,4%

Legenda % 1F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (85,0%)

Vergelijkbare scholen

Welk percentage leerlingen behaalt het streefniveau?

School % 1S/2F behaald (over drie schooljaren)

Montessorischool Houtwijk
55,7%

64,2%

Legenda % 1S/2F behaald

Deze school

Signaleringswaarde inspectie (53,6%)

Vergelijkbare scholen
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Wat waren de gemiddelde scores op de 
Centrale Eindtoets / Cito Eindtoets in de 
afgelopen jaren?

Wat waren de gemiddelde scores op de 
ROUTE 8 in eerdere jaren?

Eindtoetsscore 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

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

Schooladvies Percentage leerlingen

vmbo-b 4,3%

vmbo-b / vmbo-k 4,3%

vmbo-k 4,3%

vmbo-k / vmbo-(g)t 8,7%

vmbo-(g)t / havo 17,4%

havo 13,0%

havo / vwo 8,7%

vwo 34,8%

onbekend 4,3%

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 
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op school en verbeteren de leerprestaties. Kinderen nemen op een positieve manier deel aan de 
maatschappij.

Acceptatie

VerantwoordelijkheidZelfredzaamheid

Onze kernwaarden uit de visie op sociale opbrengsten zijn:

Vanuit onze montessorivisie speelt socialisatie een essentiële rol. De eerste zaken die wij kinderen leren 
is dat zij recht hebben op een eigen plek en dat zij deel uitmaken van een geheel. 

De kinderen krijgen gedurende het verblijf in een bouw een andere verantwoordelijkheid(rol).

Jaarlijks vullen wij vragenlijsten van Zien in. Daarnaast spelen de dagelijkse observaties een belangrijke 
rol voor ons handelen naar de kinderen toe. Voor een zuiver beeld is input van ouders onontbeerlijk.

Werkwijze Sociale opbrengsten
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6 Schooltijden en opvang

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 2samen en Triodus, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team en 
ouders, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met 2samen en Triodus, buiten het 
schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

6.2 Opvang

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. De 2 BSO-organisaties leveren tegen een tarief 
opvang in de schoolvakanties.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

6.1 Schooltijden

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

Op de dependance starten en eindigen de kinderen een kwartier eerder dan op het hoofdgebouw.

Opvang

Schooltijd

Ochtend Middag

Voorschoolse opvang Schooltijd Schooltijd Naschoolse opvang

Maandag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Dinsdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Woensdag  - 08:30 - 12:30  -  - 

Donderdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Vrijdag  - 08:30 - 12:00 13:00 - 15:00  - 

Maandag: Tijden dependance: van 08.15 tot 14.45 uur. 
Woensdag: van 08.15 tot 12.15 uur
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6.3 Vakantierooster

Op vrijdag 3 december 2021 zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur; dit i.v.m. de sinterklaasviering.

Vakanties 2021-2022

Vakantie Van Tot en met

Prinsjesdag 21 september 2021

Studiedag 15 oktober 2021

Herfstvakantie 18 oktober 2021 22 oktober 2021

Kerstvakantie 24 december 2021 07 januari 2022

Studiedag 14 februari 2022

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 04 maart 2022

Studiedag 07 maart 2022

Goede Vrijdag 15 april 2022

Paasvakantie 18 april 2022 18 april 2022

Meivakantie 25 april 2022 06 mei 2022

Studiedag 25 mei 2022

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022

2e Pinksterdag 06 juni 2022

Studiedag 17 juni 2022

Zomervakantie 08 juli 2022 19 augustus 2022
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