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AGENDA : 

 29 juni: 
afscheid groep 8 

 1 juli: 
afscheid groep 5 

 3 juli: 
afscheid groep 2 
Groep 1 om 11.15 
uur vrij. Alle andere 
kinderen om 12.15 
uur vrij. 

 
 

Tot 17 augustus a.s. 

 

 

Beste ouders, 

Na een spannende en interessante sollicitatieperiode, er waren 4 vacatures 
op verschillende locaties, kunnen we U melden dat we er weer in geslaagd 
zijn de vacatures in te vullen met betrokken leerkrachten. Een verhaal wat 
nog wel eens opduikt, betreft het “Montessorigehalte”  van de nieuwe men-
sen. Het lijkt me daarom goed het verhaal van werving en selectie binnen 
de organisatie in het bijzonder en binnen onze school specifiek te vertellen 

 

Wat is onze realiteit? 

Onze Montessorischolen vallen onder de Almeerse Scholen Groep. Daar-
binnen volgen wij het beleid van werving en selectie van personeel. De re-
gel is dat gezamenlijk wordt bekeken of en hoeveel (boventallig) personeel 
er geplaatst moet worden voordat er nieuw personeel aangetrokken kan 
worden. Dat is al jaren een gegeven en niemands keuze, maar onvermijde-
lijk in een grote organisatie. De ASG is ons daarbij bijzonder behulpzaam 
door het uiterste te doen om er voor te zorgen dat er geen gedwongen 
plaatsingen op onze scholen voorkomen. Zo mogen we sneller dan andere 
scholen (zodra duidelijk is dat er geen geïnteresseerden zijn) “open” wer-
ven. 

Niemand wordt gedwongen geplaatst op onze school. Alleen als er weder-
zijds een match is gaan we over tot aanname. Dat doen we zo al jaren en 
naar tevredenheid. Dat is een voorrecht binnen de ASG, die alleen de Mon-
tessorischolen ten deel valt. 

Belangrijk gegeven is daarbij dat er nauwelijks Montessoriopgeleide leer-

krachten van “buiten” afkomen op de vacatures. Maar nog belangrijker is 

dat de bestaande opleiding (Amsterdam) niet aansluit bij ons Montessorion-

derwijs. De selectie van nieuwe leerkrachten, de interne opleiding en ons 

aangepaste concept  is dus al jaren passend en afdoende.  

 

Selectie nieuwe leerkrachten 

“Niet iedere leerkracht die geïnteresseerd is past ook bij onze school”. 

We zoeken een leerkracht die het kind en onze werkwijze aanvoelt 

(intuïtief). In de tweede plaats een leerkracht die “gevoelsmatig”  contact 

kan maken met de groep en het kind in het zelfde moment. (Orde kan laten 

ontstaan). In de derde  plaats een leerkracht die in staat is een pedago-

gisch oordeel te vormen op basis waarvan het kind, de groep en zijzelf 

vooruit kan. In de vierde plaats iemand die dat mengsel van Montessori 

vaardigheden kan toepassen in een heterogene groep. In de vijfde plaats 

een leerkracht die (samen met anderen) wil leren, wil ontdekken en onder-

zoeken en ten laatste een leerkracht die de beschreven middelen kan inzet-

ten ten behoeve van de individuele leerling, de groep en de school. 

 

LOCATIE  
PARKWIJK 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.breman.net%2Fvakantie-in-genemuiden-breman-net-blijft-actueel%2F&ei=FSyJVeyeC8nzUOfLgbAF&bvm=bv.96339352,d.d24&psig=AFQjCNFos8HQpBLeIYjEJtYW-0UfgUfDkA
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Dit is de basis waarop wij selecteren. En er komt niemand “gedwongen”  langs deze selectie. Een lieve 
juf is heel belangrijk maar zeker niet voldoende. Wij leggen de lat juist zeer hoog in ons aannamebeleid. 
Montessori Wat niet wil zeggen dat de toekomst maakbaar en voorspelbaar is. 

Scholing 

De Montessorischool die wij zoeken, die wij ontwikkelen, heeft belang bij een evenwichtige samenstelling 
van het team. Wij zoeken naar een samenstelling van een team dat op basis van het voorafgaande kan 
ontwikkelen. De leerkracht die wij zoeken, moet in staat zijn de groep eigenaar te laten worden van de 
gezamenlijke ontwikkeling. Een groep te laten ontstaan waarbinnen het kind vrij is zich ze ontwikkelen en 
waarbij de leerkracht op basis van een analyse van de mix van contact, balans, vormvastheid en eige-
naarschap (op verschillende ontwikkelniveaus) oordeelt, handelt, evalueert en verantwoordt. Maar 
deze leerkracht moet ook in staat zijn de kinderen verantwoord de basisvaardigheden aan te leren. Zo en 
niet anders “moet” het naar onze mening zijn. Wij menen ook dit jaar er in geslaagd te zijn de juiste men-
sen aangetrokken te hebben. Uiteraard vraagt de dagelijkse praktijk van onze bijzondere school ontwik-
keling, scholing, begeleiding, coaching en beoordeling op basis van dezelfde genoemde vier in-
grediënten. Iedere leerkracht, ervaren, onervaren, traditioneel opgeleid, nieuw opgeleid volgens ons 
concept niet “Montessoriaans” opgeleid heeft behoefte aan scholing. Het zal van de samenwerking bin-
nen een team afhangen hoe zich dit vertaald naar de ontwikkeling van de groepen en de leerling. We zul-

len dan ook grote zorg blijven besteden aan die scholing: 

 In de praktijk in de groep wekelijks door vaste mensen volgens een begeleidingsplan; 

 Tijdens de interne opleiding drie wekelijks; 

 Tijdens de teamscholing (maandelijks); 

 Op studiedagen (4). 

 Uiteraard zal collegiale consultatie ook een belangrijk onderdeel zijn. 

 Daarbij de is de locatie leider Muziekwijk drie dagen ambulant en dat is voor een kleine school  

      best riant. Die tijd kan en moet ook met scholing begeleiding en ondersteuning worden ingevuld. 
 

Natuurlijk vraagt een nieuwe baan bij ons op school een inwerkperiode. (maar waar niet?)   
Vooral als het om de Montessorimaterialen gaat, daarom zoeken we naar de beste leerkracht die de ba-
sis van  goed klassenmanagement beheerst. Op die basis en met behulp van intensieve scholing  en het 
omringende team zal het overige snel eigen gemaakt kunnen worden, zonder dat de groepssfeer en het 
leren van de basisvaardigheden te lijden heeft. Zo doen we dat al jaren en met veel succes. 

In de hoop U ons beleid ten aanzien van aanname en scholing te hebben verduidelijkt, 

Namens de Directie, 

Bert Dijksman 
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Avondvierdaagse 

De vier wandelavonden zitten er weer op. Het weer kon niet beter, niet te warm en droog! 

Dit jaar lag de organisatie voor het eerst bij Marjan Hangjas en Barbara Verberne. Op een paar kleine 
dingen na, die we weer meenemen voor  volgend jaar, is alles prima verlopen. Wij zijn blij dat  deze moe-
ders bereid waren de organisatie op zich te nemen. Het lijkt zo simpel, maar er komt best veel voor kij-
ken. Dames, bedankt! 

Heel spijtig was dat de Band het  op het laatste moment heeft laten afweten. We misten het feestelijke 
slot allemaal denk ik. Gelukkig had La Luna weer de ijskar geregeld, zodat iedereen wel van een lekker 
ijsje kon genieten. 
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Vakleerkracht gymnastiek 

Hilde Brinkman gaat onze school verlaten. Zij gaat op een andere school werken in Almere. Wij danken 
haar hartelijk voor alle leuke gymlessen en wensen haar veel plezier op haar nieuwe school. 

Sander Geurtsen zal haar gymlessen overnemen. Sander verving Hilde in de middagen tijdens haar 
zwangerschapsverlof. 
De gymlessen blijven op dinsdag en vrijdag gegeven worden. 

 

Viool workshop 

In de midden- en bovenbouw zal woensdag een workshop  over de viool gegeven worden. 

 

OWG  

Volgend schooljaar heeft onze school dringend behoefte aan nieuwe OWG leden. 
De OWG is een gezellige groep ouders die het team ondersteuning biedt bij allerlei zaken. 
Bijvoorbeeld het organiseren van allerlei feesten, maar ook het versieren van de school. 
Om deze activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen hebben we de hulp van ouders heel hard 
nodig!!!  
Als u belangstelling heeft kunt u informatie vragen bij de leerkracht of een van de OWG leden. 
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Schaaktoernooi 

16 kinderen begonnen op 25 juni vol goede moed aan een onderling schaaktoernooi. 
Er was een willekeurig schema, samengesteld door de computer. Dit liep eerst een beetje anders i.v.m. 
twee zieken. Maar alle wedstrijden werden uiteindelijk geschaakt en het was spannend. Je kon natuurlijk 
ook pech hebben om gelijk een hogere schaker tegenover je te krijgen, maar de beginnende schakers 
hebben zich goed geweerd.  
 
Uiteindelijk waren er twee halve finales: 
Tom tegen Gabriel en  Sepehr tegen Senna.  
De finale was Tom tegen Sepehr, uiteindelijk is Tom de winnaar geworden. 

Goed geschaakt allemaal! 

Tot volgend jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 

Om volgend jaar weer kinderen te kunnen laten schaken zijn we op zoek naar  schaakouders. Het gaat 
om beginnende schakers. Als u belangstelling heeft kunt u bij Barbara terecht voor meer informatie. 
Ervaring is niet noodzakelijk. 
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Geachte schooldirectie, 

  

Middels deze brief willen wij uw aandacht vragen voor onderstaand initiatief, waarbij uw leerlingen 

leeftijdsgenootjes met een zeldzame ziekte een onvergetelijke dag kunnen bezorgen.  

  

Het Zeldzame Ziekten Fonds (ZZF), Hornbach Bouwmarkt Nederland en Jonger Oranje organiseren 

zaterdag 27 juni (van 10.00 tot 14.00 uur) de Hornbach Voetbaltalentendag 2015: een landelijke 

voetbaldag voor kinderen tussen 6 en 13 jaar, waarvan het ZZF de gehele opbrengst besteedt aan 

een onvergetelijke dag voor kinderen die lijden aan een zeldzame ziekte. Het inschrijfgeld van tien 

euro per deelnemer wordt volledig besteed aan de zieke kinderen. Zij gaan een dag naar het Dolfina-

rium in Harderwijk met het hele gezin. En daarom willen wij alle voetbaltalentjes in Nederland oproe-

pen mee te doen bij één van de negen locaties! Daarnaast maken de jonge talenten kans om gescout 

te worden door Jonger Oranje! 

  

De volledige brief is bijgevoegd, net als een poster ter aankondiging. Wilt u zo vriendelijk zijn uw leer-

lingen, via de leraren/nieuwsbrief/website, middels deze brief en bijgevoegde poster te informeren 

over dit mooie initiatief? Verder hoeft u niets te doen. De kinderen kunnen zich (via onderstaande 

link) zelfstandig inschrijven. Mocht u een aantal gedrukte posters willen ontvangen, dan kunt u ons 

het adres laten weten door op deze mail te reageren. 

  

Kijk op www.jongeroranje.nl/voetbaltalent voor meer informatie en de manier van aanmelden voor 

het evenement Hornbach Voetbaltalent 2015. 

  

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over dit evenement als wij en hopen op uw medewerking. 

Alvast bedankt voor uw tijd en aandacht. 

  

Met sportieve groet, 

 

Joey Koetsier 

 

SportsGen sportmarketing 

Lichtfabriekplein 2 │ 2031 TE HAARLEM │ SportsGen.nl 

J.Koetsier@SportsGen.nl │ @JoeyKoetsier 

Vakantiebieb: 

Het is belangrijk dat kinderen in de zomervakantie blijven lezen. Dit is misschien een tip voor u. 
In de maanden juni t/m augustus is de Vakantiebieb voor iedereen gratis beschikbaar, een selectie 
ebooks voor jeugd (en volwassenen).  

De titels zijn geschikt voor kinderen vanaf groep 3. 

Meer informatie  http://www.vakantiebieb.nl/ 

 
 

Gevonden voorwerpen 

In de gang leggen wij vanaf morgen de gevonden voorwerpen voor u klaar. Kijkt u a.u.b. of er nog iets 
van uw kind tussen zit. Eind van de week gaat alles wat is overgebleven naar het goede doel. 

http://www.jongeroranje.nl/hornbachvoetbaltalent
http://www.sportsgen.nl/
mailto:J.Koetsier@SportsGen.nl
http://www.twitter.com/JoeyKoetsier
http://www.vakantiebieb.nl/
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Inzamelingsactie Afrikaproject 

Jullie hebben vorig jaar september geld ingezameld voor de meisjes die op straat leven in Kumasi, Gha-
na. 

Dat waarderen we zeer en ik wil jullie bij deze laten weten dat we met jullie bijdrage vijftien meisjes kun-
nen helpen. 

Ze zitten op dit moment in een soort intake periode om ze aan elkaar en aan de leiding te laten wennen. 

Daarna beginnen ze met hun tweejarige opleiding tot kleermaakster. 

 

In april was ik zelf twee weken in Kumasi en ik heb een aantal van deze meisjes ontmoet in het trainings-
centrum (zie foto) 

Ze hadden heel veel zin in hun opleiding want ze willen graag verder in het leven. 

Naast de vaktechniek krijgen ze ook gewone vakken als Engels en rekenen.  

 

De eerste groep van 8 meiden is in april afgezwaaid (zie foto) en zij kregen een naaimachine mee van het 
project om hun eigen zaak op te zetten. 

 

Nogmaals dank voor jullie bijdrage en tot ziens. 
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