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Montininieuws nr. 4, 27 oktober 2020
Voorwoord
In de school lijkt het erop alsof er nagenoeg geen corona-crisis is. Het onderwijs gaat gelukkig
‘normaal’ door. De basisschoolkinderen en -medewerkers hoeven geen mondkapjes te dragen. Wel
houden alle volwassenen de 1,5m afstand tot elkaar. Ouders dragen hun kinderen nog steeds bij het
hek over aan de groepsleiders. Gelukkig kunnen ouders die ondersteunen bij het onderwijs wél de
school binnenkomen, echter onder strikte RIVM-voorschriften. Het team ontmoet elkaar in kleine
groepjes op de leerpleinen en in de teamkamer. Bijeenkomsten met meer personen worden in de
aula van de school of in de beide teamkamers met geopende tussenwand gehouden. Gesprekken en
ontmoetingen met ouders moet zo veel mogelijk digitaal; ouders mogen zo min mogelijk de school
binnenkomen.
Vanaf november gaan we van start met de weekvieringen in clusters van 3 à 4 stamgroepen per keer.
De aankomende feesten als Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst zullen in sterk aangepast vorm
worden voorbereid en uitgevoerd. Het ‘nieuwe normaal’ krijgt steeds meer vastere vormen. We
wachten met smart op een goed werkend en veilig vaccin, waardoor de samenleving weer enigszins
op gang kan komen. Onze taak is het om de kinderen positieve perspectieven te bieden en het
verblijf op school fijn en prettig te houden, waardoor het samen leren, samen werken, samen spelen
en samenleven zo optimaal mogelijk blijft.
Charles van der Horst

Belangrijke data

Zie ook de kalender in de Parro app.

Zaterdag 7 november

Geannuleerd Tuindag; laten we vervallen ivm corona,
de kinderen zullen onder schooltijd wat werkzaamheden uitvoeren

Vrijdag 13 november

Schoolfotograaf (alleen voor kinderen die op onze school zitten;
dus geen jongere of oudere broertjes/zusjes, zie info pagina 3)

Dinsdag 17 november

Afsluitingsconcert Klasse(n)orkest bovenbouw

Dinsdag 17 november

Verslagen en portfolio mee

Vrijdag 27 november

Studiedag Montiniteam; kinderen vrij

Vrijdag 4 december

Sinterklaasfeest
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Vieringen vanaf november
Vanaf maandag 2 november willen we een start maken met de weekopeningen en -sluitingen. Het
voorstel is om in twee heterogene groepen bestaande uit een mix van 3 à 4 onder-, midden- en
bovenbouwgroepen bijeen te komen in de weekopening. De eerste groep heeft dan van 8.40-9.00
uur en de tweede groep van 9.00-9.20 uur de weekopening. Bij de weeksluiting doen we dit
hetzelfde. We proberen uit of dit qua ventilatie en aantal kinderen werkbaar is.

Inhoud studiewerkdag van 26 oktober 2020
We hebben gedurende het schooljaar studiedagen en studiewerkdagen.
De vier studiedagen zijn voor alle medewerkers verplicht. Op deze studiedagen wordt er gewerkt aan
de schoolontwikkeling op basis van het jaarplan. Omdat het hele team dan aanwezig is, kunnen we
gezamenlijke besluiten nemen en elkaar informeren over de voortgang om de gestelde (jaar-)doelen
te bereiken.
De studiewerkdagen zijn bestemd voor groepsleiders, die op deze dag werken. Niet alle groepsleiders
zijn dan aanwezig. Maandag 26 oktober was zo’n studiewerkdag. In de ochtend zijn alle collega’s in
de bouwen actief geweest om de onderwijsinhoudelijke planning voor de komende tijd te
concretiseren en de projecten voor te bereiden.
In de middag is er een scholingsmoment gehouden door een onderwijsadviseur van IEP1. De
Montinischool (en alle andere Stichtscholen) heeft sinds enkele jaren de IEP-eindtoets voor groep 8.
Met ingang van dit schooljaar gaan alle Stichtscholen over op het IEP kindvolgsysteem met de daarbij
behorende methode-onafhankelijke toetsen. Tot op heden gebruikten we daar de Cito-toetsen voor.
Voor technisch lezen blijven we de AVI en DrieMinutenToets (DMT) toetsen gebruiken. Al deze
gegevens worden gekoppeld aan ons kind/leerlingvolgsysteem van ParnasSys.

Schoenenrekken in de school
Alice en Hille hebben voor alle stamgroepen
prachtige en functionele schoenenrekken gemaakt.
De gangen zijn erg netjes geworden, zoals jullie in
de foto’s kunnen zien.

Alice en Hille, bedankt voor de uitvoering van dit
mooie ‘project’.

1

IEP: https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders
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Gesprekscyclus met ouders en kinderen
We zijn steeds op zoek naar een betere en passende manier, waarop we met ouders en kinderen de
gesprekken en de informatie over de voortgang van elk kind willen delen. We hebben voor dit
schooljaar de gesprekscyclus iets bijgesteld. Ook de rapporten zijn gewijzigd op grond van de input
van de ouderavond vorig schooljaar. Daarover zal ik jullie in november informeren. In de gesprekken
van jan/febr ontvangen we via de groepsleiders graag feedback hierover.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sept/okt: Startgesprekken met alle ouders en kinderen
November: verslag en portfolio mee; zonder gesprek
November: ouders en kinderen groep 8: voorlopig adviesgesprek
Eind jan/febr: gesprekken met ouders en/of kinderen over de toetsresultaten en voortgang (excl. groep 8)
Febr: ouders en kinderen groep 8: definitief adviesgesprek
April: 2e verslag en portfolio mee; zonder gesprek
Juni: facultatieve gesprekken met ouders en kinderen.

Schoolfotograaf
Op vrijdag 13 november komt de schoolfotograaf alle leerlingen en groepen fotograferen. De
fotograaf is dezelfde als vorig schooljaar: Nienke den Dulk van FotoSchoolKind.
In verband met de coronamaatregelen zal de foto met broers/zussen die (nog) niet of niet meer bij
ons op school zitten, dit jaar helaas komen te vervallen. De foto van broers/zussen die wel hier op
school zitten, zal onder schooltijd worden gemaakt.
Laat je kind vooral kleding aantrekken waar hij/zij zich prettig in voelt! Effen kleding in duidelijke
kleuren doen het goed op de foto’s. Niet zo goed voor de foto zijn opvallende opdrukken, ruiten of
strepen. Laat je kind gerust zijn/haar favoriete pet opzetten, sjaaltje of zelfs lievelingsknuffel
meenemen!
Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen op school een inlogkaart. Vanaf dat
moment kun je de foto’s online bestellen.

Klasse(n)orkest; afsluitingsconcert bovenbouw
Dinsdag 17 november is de afsluiting van ons driejarige schoolproject samen met Tact-muziek en de
Baarnse muziekvereniging Crescendo. Vanwege het ontbreken van de repetitiemogelijkheden van
Crescendo in deze coronatijd zullen we een oplossing moeten vinden om het samenspel al of niet
vorm te geven. Dit keer is het afsluitende concert zonder ouders, maar wel in de vorm van een
gezamenlijke viering met de kinderen en groepsleiders. Elk optreden duurt ongeveer 15-20 minuten.
9.30-10.00 uur: Poema’s - met Giraffen, Pinguïns en Orka’s als publiek
10.35-11.00 uur: IJsberen - met Zeehonden en Konijnen als publiek
11.15-11.45 uur: Kangoeroes - met Dolfijnen, Panda’s en Lieveheersbeestjes als publiek.
Charles en Timo (MR-ouder) zijn druk bezig om een livestream te realiseren, zodat ouders ‘op
afstand’ van het concert kunnen meegenieten. Houd Parro in de gaten voor nadere informatie en de
livestreamlink.
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Even voorstellen: nieuwe onderwijsassistenten
De Montinischool heeft voor het schooljaar 2020-2021 extra financiële mogelijkheden om twee
onderwijsassistenten in te zetten. Hierdoor krijgen de groepsleiders meer tijd en ruimte om zich
specifiek toe te leggen op de invoering van de onderwijskundige ontwikkelingen, zoals deze voor dit
schooljaar zijn vastgelegd in ons jaarplan. In de onderbouw is dat gericht op de verdere
implementatie van de nieuwe leesmethode ‘actief leren lezen’ gekoppeld aan de
onderbouwprojecten en aan de doorontwikkeling van het werken in de clusters begeleid door de
Jenaplanspecialist Ingrid Nagtzaam. In de midden- en bovenbouw is de ontwikkeling gericht op de
kwalitatieve verbetering van de instructies en afstemming van de doorlopende leerlijnen rekenen en
spelling; het versterken van het talentenbeleid gekoppeld aan het wetenschap-, natuur- en
technologieonderwijs (WNT). Door de inzet van de extra onderwijsassistenten kunnen deze
ontwikkelingen actief in de groepen worden doorgezet.

Michelle Hilhorst
Ik ben 24 jaar en ben geboren en getogen in Baarn. Ik woon nog thuis bij mijn
ouders. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om een hapje te eten met
vriendinnen en een wandeling te maken door het bos of over de hei! Ook heb
ik in de zomer een longboard aangeschaft en hiermee skate ik door Baarn.
Sinds half september ben ik werkzaam als onderwijsassistent in de
onderbouw. Hiervoor heb ik altijd in de kinderopvang gewerkt. Sommige
kinderen zullen mij daarom misschien kennen van het kinderdagverblijf of de BSO. Als
onderwijsassistent van de onderbouw ben ik 5 dagen aanwezig. Op maandag en vrijdag ben ik te
vinden bij de Konijnen en Panda’s, op dinsdag, woensdag en donderdag sta ik bij de Giraffen en
Lieveheersbeestjes. Ik heb een super eerste maand gehad en kijk uit naar wat er nog gaat komen.

Claire van Soest
Ik ben 29 jaar oud en woon in Veenendaal. Daar woon ik samen met mijn
vriend Martijn en onze Britse korthaar Charlie. In mijn vrije tijd vind ik het
leuk om lekker te sporten, wandelen en te genieten van familie en
vrienden. Voordat ik op de Montinischool kwam werken, werkte ik ook als
onderwijsassistent in het Jenaplanonderwijs. Het Jenaplanonderwijs
spreekt mij ontzettend aan omdat ieder kind uniek is in zijn ontwikkeling,
talenten en leerstijl. De kinderen krijgen de ruimte om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Door
de stamgroepen met verschillende niveaus kunnen kinderen van en met elkaar leren. Dat vind ik zo
mooi aan een Jenaplanschool.
Ik ben nu een week werkzaam in de middenbouw op de Montinischool. Er is een fijne sfeer en ik kijk
ernaar uit om de kinderen, collega’s en hopelijk ook de ouders beter te leren kennen.
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