
Schooltijden: 
Montessorischool Randstad 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

08.15 - 08.30 uur inloopkwartier. 

08.30 - 15.00 uur lestijd. 

Woensdag: 

De groepen 1 en 2 zijn op woensdag vrij. 

08.15 – 08.30 uur inloopkwartier voor groep 3 t/m 8. 

08.30 – 12.30 uur lestijd voor groep 3 t/m 8. 

 

Montessorischool Parkwijk 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

08.00 - 08.15 uur inloopkwartier. 

08.15 - 14.45 uur lestijd. 

Woensdag: 

De groepen 1 en 2 zijn op woensdag vrij. 

08.00 – 08.15 uur inloopkwartier voor groep 3 t/m 8. 

08.15 – 12.15 uur lestijd voor groep 3 t/m 8. 

 

Montessorischool Muziekwijk 

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

08.15 - 08.30 uur inloopkwartier. 

08.30 - 15.00 uur lestijd. 

Woensdag: 

De groepen 1 en 2 zijn op woensdag vrij. 

08.15 – 08.30 uur inloopkwartier voor groep 3 t/m 8. 

08.30 – 12.30 uur lestijd voor groep 3 t/m 8. 

 

Tussen de middag blijven de kinderen op school.  

 

Ziekmelden van uw kind 

Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet of later naar school komt, verzoeken 

wij u dat telefonisch door te geven voor aanvang van de school. U kunt het ook aan de 

leerkracht melden via SchOuderCom. 
 
Op tijd komen 

De school gaat open om 8.00 uur/8.15 uur. Een kwartier na opening beginnen de lessen. 

Een kind dat te laat komt, mist vaak de belangrijke algemene lessen. Bovendien is het 

storend voor andere kinderen. We starten ook vaak met een werkje en vinden het erg 

belangrijk dat een kind nog de tijd heeft om zelfstandig een werkje uit te zoeken. 

Als uw kind twee keer te laat komt in een maand wordt u door de directie uitgenodigd voor 

een gesprek. Herhaalt het te laat komen zich dan verwijzen wij naar de 

leerplichtambtenaar. We hanteren een verzuimprotocol. 

 

 
 
 
Benodigde spullen 

Onderbouw: 

Luizenzak (te verkrijgen op school), plantje, 2 pasfoto's, sloffen, kleine gymtas met 



gymkleding. 

 

Middenbouw: 

Luizenzak (te verkrijgen op school), plantje, etui met inhoud, gymtas met gymspullen. 
 

Bovenbouw: 

Luizenzak (te verkrijgen op school), plantje, etui met inhoud, gymtas met gymspullen. 

 

Pauzehapje 

Rond 10.15 uur eten en drinken de kinderen iets. Dit gebeurt gezamenlijk. Wij adviseren 

om de kinderen zélf hun trommeltjes en bekers – voorzien van naam – in de kratten te laten 

zetten. Dit bevordert de zelfstandigheid en het kind weet wat het bij zich heeft. Geef uw 

kind iets gezonds (fruit, een bruine boterham, melk of sap) mee en vooral niet teveel! 

Snoep en frisdrank met prik zijn niet toegestaan. Als u drinken meegeeft in een beker, doe 

dit dan in een goed afsluitbare. 

 

Tussenschoolse Opvang 

Op onze school draaien we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school 

blijven eten tijdens de lunchpauze. Zij nemen hun eigen lunchpakket mee. De kinderen 

eten met hun eigen leerkracht in de klas en hebben daarnaast nog 45 minuten speelpauze. 

Deze wordt begeleid door La Luna.  

Hiervoor is een vergoeding van € 1,90 per dag verschuldigd door de ouders. (Dit bedrag 

wordt jaarlijks aangepast) 

 

Schoolmelk  

Op aanvraag is er melk verkrijgbaar (website: www.campinaopschool.nl). Wij hebben op 

school ochtend- en lunchmelk. Het assortiment bestaat uit halfvolle melk, en optimeldrink 

framboos. 

 

Verjaardag 

Meestal vieren wij de verjaardag van een kind in de onderbouw direct aan het begin van de 

ochtend. Om teleurstelling te voorkomen, vieren wij verjaardagen op afspraak. Wij willen u 

er met nadruk op wijzen dat er geen snoep uitgedeeld mag worden. Ook voor de 

leerkrachten heeft dit de voorkeur. Voor iets dat zelf gebakken is, maken wij een 

uitzondering. Is uw kind jarig, dan bent u als ouder in de onderbouw van harte welkom bij 

de viering op school. 

 

Kennismakingsavond/thema-avond 

Aan het begin van het schooljaar wordt voor alle bouwen een kennismakingsavond 

gehouden. Deze avond is voor alle ouders. U maakt dan niet alleen kennis met de 

leerkracht, maar ook met de contactouders en huishoudelijke regels die binnen de groep / 

bouw gelden. Ook is er deze avond een algemeen gedeelte met een wisselend thema.  

 
 
Studiedagen 

Per schooljaar is er een aantal studiedagen. De teamleden 

besteden deze dag aan bijscholing. De kinderen zijn dan vrij. 

 

Verslag en oudergesprekken 

Hoe blijft u op de hoogte van de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind(eren)? Twee 



keer per jaar krijgt u een digitaal gemaakt verslag in handen (uitgezonderd bij de eerste 

gesprekken in groep 1, 3 en 6). Aan de hand van dit verslag wordt u, ook twee keer per 

jaar, uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht. Dit gesprek duurt per kind ongeveer 

10 minuten.  

Mocht er tussentijds aanleiding zijn voor een gesprek (van de kant van de ouders of de 

school) dan is het uiteraard mogelijk om een afspraak te maken. 

 

Klassenbezoek 

Na schooltijd kunt u bijna altijd in de groep terecht om samen met uw kind het werk te 

bekijken. 

 

De nieuwsbrief 

Regelmatig (zie jaarkalender) krijgt u een nieuwsbrief met informatie over zaken die de 

volgende periode van belang zijn. Op deze manier proberen we het meegeven van losse 

briefjes zoveel mogelijk te vermijden. Wij versturen de nieuwsbrief via SchOuderCom. U 

kunt deze ook altijd terugvinden op onze website. 

 

Schoolregels 

Er zijn duidelijke schoolregels. Iedere maand wordt er in de groepen extra aandacht 

besteed aan een van de regels. Deze regel van de maand is duidelijk zichtbaar opgehangen 

in de hal en de lokalen. Alle schoolregels zijn ook op een rijtje gezet en hangen eveneens 

in lokalen en gangen. Ook zijn deze te vinden op de kalender. Het zou fijn zijn als u hier 

thuis ook aandacht aan besteedt. 

 

Contactouders 

In elke groep verzorgen twee ‘contactouders’ het contact tussen de leerkracht en de 

ouders. Dit met name bij de coördinatie voor specifieke evenementen, zoals uitstapjes en 

feesten. Er liggen duidelijke afspraken over relatie leerkracht en contactouder. 

Vindt u het leuk om contactouder te worden, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van 

uw kind. 

 

Hoofdluis 

Er is een luizenprotocol: zie daarvoor het protocol op de website van de school. 

In ieder geval is het voor alle kinderen verplicht hun jas in een luizenzak aan de kapstok te 

hangen. De luizenzakken kunt u bij  de administratie van de school aanschaffen à € 2,25. 

 

Wisseldag 
Dit is een dag waarop er groepsdoorbroken creatieve activiteiten georganiseerd worden. Er 

worden op deze dag altijd veel hulpouders gevraagd. 
 

 
Gangen 

          De gangen maken deel uit van de school. Aan de tafels die hier                      

          staan, zitten dan ook regelmatig leerlingen te werken. Wij leren   

          kinderen dat ze niet op tafels mogen zitten, en hopen dat ook u  

          daaraan wilt denken. 

Speelgoed 

Het is in principe niet toegestaan speelgoed mee te nemen naar school. Om kinderen toch 

de kans te geven iets te laten zien, is er in de onder- en middenbouw af en toe een 



speelgoedmiddag. U vindt deze dagen op de kalender. Agressief of te kwetsbaar speelgoed 

is altijd verboden! En wij raden games en computerspelletjes af  omdat ze het samen 

spelen niet bevorderen en veelal leiden tot afsluiting en afwezig gedrag. 

 

Mobielbeleid 

Naar aanleiding van een thema avond over cyberpesten en mobielgebruik, hebben wij van 

onze school een mobielvrije zone gemaakt. 

Dit houdt in dat het gebruik en in bezit hebben van mobieltjes in de school verboden is.  

Veel ouders geven hun kind een mobiele telefoon mee voor de veiligheid onderweg, 

natuurlijk zeer begrijpelijk, maar in de school kan het juist deze veiligheid in de weg staan. 

Te denken valt hierbij aan ongepast foto’s maken, bedreigingen en pesten via sms’jes.  

 

Het volgende is van toepassing:  

 

- De school is een mobielvrije zone (wij raden ouders daarom af  

   een mobiel aan hun kind mee te geven);  

- Kinderen die moeten bellen kunnen gebruik maken van de  

   schooltelefoon. Dit geldt natuurlijk ook voor ouders die iets  

   door willen geven aan hun kind;  

- Indien uw kind een mobieltje meeneemt naar school, dient deze  

   ingeleverd te worden in het daarvoor bestemde bakje. Het  

   bakje wordt in een kluisje bewaard. 

 
Vanaf groep 3 zelfstandig naar de groep 

De kinderen gaan vanaf groep 3, rond januari van het schooljaar, bij binnenkomst ’s 

morgens, zelfstandig naar de groep. U kunt uiteraard in bijzondere gevallen even 

meelopen. 
 
De website 

Adres: www.montessoristad.asg-almere.nl 

Op onze website kunt u belangrijke informatie vinden. 

U kunt formulieren uitprinten en nieuwsbrieven terugvinden. 

Het open uurtje 

Eens per jaar worden de ouders van de onder- en middenbouw  uitgenodigd voor het zogeheten 

‘open uurtje’. U krijgt dan een lesje van uw kind en kunt dan kennismaken met de materialen die 

in school gebruikt worden.  

De ouders van de bovenbouw krijgen de mogelijkheid om mee te kijken in de klas. U kunt 

hiervoor en afspraak maken met de leerkracht van uw kind. 

De bouwen: 
 

Plaatsing in een bouw. 

Leerlingen worden in principe aan het begin van het schooljaar overgeplaatst. Mocht daar, 

gezien de ontwikkeling van het kind, aanleiding toe zijn, dan gebeurt het in een enkel geval 

in de loop van een schooljaar. Ofwel: soms stroomt een kind eerder of later door naar de 

midden- of bovenbouw. 

Bij de indeling van de onderbouw wordt vooral gekeken naar een evenwichtige verdeling 

tussen jongens en meisjes. Voorafgaande aan de plaatsing in een groep wordt u met uw 



kind uitgenodigd voor een kort gesprekje. Hier kunnen eventuele bijzonderheden 

betreffende uw kind besproken worden. Plaatsing in de onderbouw begint met een 

gewenningsperiode. Dit houdt in dat kleuters al vóór hun vierde verjaardag vijf dagdelen in 

hun nieuwe klas mogen komen ‘wennen’. Deze bezoekjes worden in overleg met de 

leerkracht vastgesteld. In periodes van vakanties kan dit soms anders lopen.  

 

Bij doorstroming naar de midden- en bovenbouw gelden een aantal indelingscriteria; 

• Een evenredige verdeling van het aantal aandachtskinderen over de groepen (het gaat  

   hier om kinderen met een afwijkende cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling); 

• Een evenwichtige verdeling tussen jongens en meisjes; 

• Het aantal kinderen per groep; 

• Het oordeel van de vorige leerkracht over het niet of juist wel  

  samen plaatsen van bepaalde leerlingen; 

• Het bij voorkeur niet samen plaatsen van broertjes en zusjes in    

   één groep; 

• De organisatie van de school (groei, huisvesting) kan voor  

   uitzondering op de regels zorgen. Dit gebeurt in overleg met de  

   betreffende partijen; 

• Ouders hebben geen stem in het proces van plaatsing in een  

   groep;maar zaken die van belang zijn, waardoor de leerkracht  

   een vollediger beeld krijgt, mogen natuurlijk gemeld worden. 

 

Om de overgang naar de midden- of bovenbouw zo soepel mogelijk te laten verlopen, mag 

een kind vooraf de nieuwe groep bezoeken. Meestal gaat bij de doorstroming ook een 

vriendje of vriendinnetje mee naar de volgende groep. Uiteraard is het ook mogelijk om 

vanuit de nieuwe groep nog eens op bezoek te gaan bij de oude groep. 

Verder is het zo dat onze leerlijnen een ononderbroken geheel vormen. Dit betekent dat 

leerlingen die doorstromen, ook in hun nieuwe groep voor een belangrijk deel dezelfde 

materialen aantreffen. Dit geldt voor de overgang van onderbouw naar middenbouw (groep 

3, 4 en 5) en van middenbouw naar bovenbouw (groep 6, 7 en 8).  

 

Uw kind mag vanaf het vierde levensjaar naar school, vanaf het vijfde jaar moet het naar 

school.  

Een aantal maanden voor uw kind vier jaar wordt nodigen wij u uit voor een 

kennismakingsgesprek met uw kind.  

Nieuwe leerlingen krijgen ongeveer één maand voordat ze naar school moeten, een 

uitnodiging thuisgestuurd. Hierin wordt u gevraagd een afspraak te maken met de 

leerkracht van uw kind. In overleg wordt dan een aantal dagdelen afgesproken waarop uw 

kind alvast kan wennen aan het leven op school. Er zijn echter twee maanden waarin er niet 

gewend wordt: december en de maand die voorafgaat aan de zomervakantie. Als uw kind in 

die periode vier wordt, stellen we het wennen dus een paar weken uit. 

 

Het leven in de onder-, midden- en bovenbouw kent een aantal overeenkomsten, maar ook 

duidelijke verschillen. Daarom zetten we per bouw een aantal punten op een rij die van belang 

zijn voor het optimaal functioneren van uw kind binnen zijn of haar groep. 

Schoolreisje 

In de onderbouw gaan de kinderen één keer per jaar op schoolreis waarbij de bestemming 

wisselt. 

 



In de middenbouw gaan de kinderen één keer per jaar op schoolreis. We kennen een 3 

jaarlijkse cyclus. Afwisselend gaat de schoolreis naar een pretpark, een dierentuin of een 

educatieve bestemming. 

 

Schoolreis/kamp 

De bovenbouw kent een cyclus van drie jaar, waarin de leerlingen twee jaren een dag op 

schoolreis gaan en het derde jaar drie dagen op kamp gaan. 

 

Uitstapjes 

Regelmatig organiseren wij excursies naar bijvoorbeeld De Kemphaan. Ook gaan we met 

alle kinderen op schoolreis. Bij dit soort activiteiten is ouderhulp onmisbaar. U wordt tijdig 

geïnformeerd over deze uitstapjes. 

Indien u kinderen van school onder schooltijd met uw auto vervoert dan dient u in het bezit 

te zijn van een inzittenden verzekering. Anders mag u de kinderen niet vervoeren. Dit  in 

verband met aansprakelijkheid. 

 
Verlof / extra vrije dagen 

Zie voor een gedetailleerde beschrijving, van het hoe en wanneer wel en vooral ook 

wanneer niet, de website: www.montessoristad.asg-almere.nl.  

Verlof is alleen onder bijzondere voorwaarden toegestaan. In ieder geval moet er 10 weken 

van te voren een aanvraag ingediend worden. 

 
Afscheidsfeest 

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Ook in dit geval. Het organiseren van een 

afscheidsfeest voor en door groep 8 is elk jaar weer een ‘tour de force’. Het vergt 

gedurende meerdere weken veel inzet en enthousiasme van de leerlingen, de leerkrachten 

en de ouders. Een actieve bijdrage van met name de ouders, maakt het verschil tussen ‘een 

aardige afsluiting’ en ‘een knalfeest om nooit meer te vergeten’. 

Wij rekenen er dan ook op dat u als ouder hieraan een bijdrage levert. 

 

kennismakingsuurtje 

In de laatste week voor de zomervakantie gaan alle kinderen op bezoek bij hun nieuwe 

groep. Ze kunnen dan even met elkaar kennismaken. 

 

 

Adresgegevens van de school 

Montessorischool Stad 

Randstad 22-113B 

1316 BW  Almere 

tel.: 036-5376591 

 

Montessorischool Parkwijk 

Iepenstraat 1-2 

1326 DB   Almere 

tel.: 036-5231700 

 

Montessorischool Muziekwijk 



Contrabasweg 38 

1312 LL  Almere 

tel.: 036-5364065 

 

Fax: 036-5302672 

www.montessoristad.asg-almere.nl 

email: info@montessoristad.asg-almere.nl 

 

 

 

http://www.montessoristad.asg-almere.nl/

