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Nieuwsbrief 
11 november 2020 

 

Onderwijs 
Inmiddels zijn we al weer een heel eind op weg in dit schooljaar. Als 
we de klassen rond kijken zien we dat het de kinderen steeds meer 
lukt om op de montessoriwijze te werken. Een eigen doel of werkje 
kiezen en met aandacht hieraan werken staat vooral centraal. Het is 
mooi om te zien dat de kinderen steeds meer inzicht krijgen in wat ze 
goed kunnen en waar ze nog aan moeten werken. Het is een mooi 
proces en sluit heel goed aan bij onze visie. We blijven hierin steeds 
evalueren en verder uitwerken.  
Vraag uw kind er thuis maar eens naar hoe we bij ons op school werken!  
 
Studiedag 11 november 
Vandaag hebben we als team de koers voor Het Element verder uitgezet. Met behulp van een 
aantal werkvormen hebben we verkend aan welke doelen we als school de komende 2 jaar 
willen werken. We kunnen alvast verklappen dat de montessorivisie en het vergroten van het 
eigenaarschap van leren bij de kinderen bovenaan staan!  
Ook heeft het team de analyses van de afgenomen toetsen (CITO en ZIEN) en de plannen van 
aanpak voor de komende periode aan elkaar gepresenteerd, zo blijven alle kinderen voor 
iedereen in beeld en maken we onderwijs echt met elkaar. Het is geweldig om te zien hoe de 
kinderen gegroeid zijn!  
 
Oudertevredenheidsonderzoek  
Om te peilen hoe jullie als ouders naar het onderwijs, de begeleiding van de kinderen en de gang 
van zaken op school kijken, zetten we een oudertevredenheidsonderzoek in. Vandaag of morgen 
ontvangen jullie per mail een link naar de vragenlijst die hiervoor gebruikt wordt. Willen jullie 
deze invullen voor 25 november? Bij vragen, stel ze gerust! 
 
Incasso ouder- en overblijfbijdrage 
Op maandag 23 november vindt de eerste incasso van de ouder- en overblijfbijdrage plaats.  
 

Met vriendelijke groet,  
Team Montessorischool Het Element 

 


