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Montessorischool Haaksbergen Nr. 10 - januari 2017 

Algemene ledenvergadering: terugblik 
 
Dinsdag 10 januari organiseerden we de jaarlijkse algemene ledenvergadering. We 
mochten ons verheugen op een flinke opkomst en een bijzonder interactieve avond. 

Met rond de dertig ouders/verzorgers, een aantal vertegenwoordigers van het team, 
de OC, de MR en bestuursleden was de centrale hal flink gevuld. De voorzitter van het 
bestuur, Gert-Jan Klanderman, loodste de vergadering door de agenda. Ook gaf hij 
gaandeweg al antwoord op de vragen uit het publiek: dat toonde zich kritisch betrok-
ken en meelevend. 
Na een terugblik op het afgelopen jaar presenteerde penningmeester, John Vrakking, 
de financiële gegevens van zowel de school als van de TSO. Beide sloten 2016 positief 
af. Hij kondigde ook een gewijzigde opzet aan voor de inning van de vrijwillige ouder-
bijdrage. Die zal in het vervolg in tweeën worden geïnd en dat bij voorkeur met een 
automatische incasso. 
Bestuurslid Auatif Benayad vertelde dat het bestuur op zoek is naar een extern toe-
zichthouder (of twee toezichthouders) en dat we die buiten de kring van ouders zoe-
ken. Ook gaf ze aan dat we aan het onderzoeken zijn hoe we de kwaliteit van de TSO 
kunnen handhaven. Eén van de mogelijke opties om daaraan invulling te geven, is een  
verkenning van de invoering van een continurooster. Dit is echter nog in een zeer pril 
stadium. 
Onze directeur Barbara Keijzers keek terug op haar eerste maanden binnen de school. 
Ze begint de ouders en kinderen te kennen. Met het team is Barbara gestart met een 
kwaliteitsslag. Doel is de onderwijskwaliteit te optimaliseren en te borgen. Het oppak-
ken van nieuwe lesmethodes en montessorileermiddelen is daarbij één, antwoord 
geven op de vragen van de Schoolinspectie Nieuwe Stijl is een tweede. 
Er was ruim tijd voor 'de rondvraag', waarin de aanwezigen nogmaals hun betrokken-

heid toonden.  

 
We sloten af met de Nieuwjaarsborrel: met goede wensen voor een vruchtbaar 2017. 
 
Het bestuur Montessorischool Haaksbergen 



GEBOREN! 

 

Meral Girsoy, onze klassenassistente, 

is op 30 december bevallen van een 

gezonde dochter. 

 

Mehmet en Meral zijn erg blij met de 

geboorte van Nilay. 

Samen met de kinderen van groep  

1 t/m 8 maken we een kraamcadeau. 

Wat dat wordt blijft nog even een 

verrassing … 

Wij wensen Meral en Mehmet heel 

veel geluk met Nilay! 

LEERLINGTEVREDENHEID 

 

De leerlingen van groep 6 t/m 8 van onze school beoordelen de school met een 8,4. 

Dat is een mooi cijfer, waar we trots op zijn. De leerlingen geven aan dat ze zich veilig 

voelen op school, het contact met andere leerlingen en de leidsters als prettig ervaren 

en ze geven aan dat er weinig pestgedrag is ervaren. Ook geven de leerlingen aan dat 

de regels en afspraken niet altijd duidelijk zijn. Hier gaan wij verbetering in aanbren-

gen. Eind deze maand heeft het team een studiedag die in het teken staat van sociale 

veiligheid. Een hele dag besteden we aan het ons eigen maken van de nieuwe metho-

de KiVa. Doordat we de KiVa-lessen in groep 1 t/m 8 gaan geven, zorgen we voor een 

doorgaande lijn in de hele school. Dit betekent dat de regels en afspraken voor ieder-

een hetzelfde zijn en daarmee ook duidelijk. KiVa is uiteraard meer. 

Meer over het KiVa-programma leest u hieronder. 

Janet  Groep 7-8   02-01 

Sharel   Groep 7-8   07-01 

Anneke  Groep 3-4   14-01 

Ruben  Groep 5-6   15-01 

Koen   Groep 1-2   18-01 

Rowan   Groep 1-2   19-01 

Ceylin   Groep 1-2   23-01 

Charlotte Groep 3-4   23-01 

Daniëlle Groep 1-2   25-01 

KIVA: SAMEN MAKEN WIJ ER EEN FIJNE SCHOOL VAN! 

 
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale 

veiligheid en het tegengaan van pesten op school. KiVa zet in op positieve groepsvorming 

en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van  

kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school 

verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke 

individuen. Vandaar het motto: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’. Dit sluit aan 

bij de visie van Maria Montessori. 

 

De KiVa-aanpak werkt!  

KiVa is goedgekeurd door het NJi (Nederlands Jeugdinstituut). Het meetinstrument van 

KiVa (de KiVa-monitor), dat wij gaan inzetten op onze school, voldoet aan de eisen die 

volgen uit de wet Sociale Veiligheid op School. Bovendien is KiVa het eerste en tot nu toe 

enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! 

  

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa: 

- het school- en leerklimaat sterk verbetert; 

- de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert; 

- het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 

- effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief); 

- depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; 

- leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en verhelpen. 

 

Wij zijn de eerste school in deze regio, die met de KiVa-methode gaat werken. We heb-

ben contact met montessorischolen die al met KiVa werken en onder andere door de 

positieve ervaringen van deze scholen hebben we gekozen om met KiVa aan de slag te 

gaan. 

 

Eind januari is er een studiedag voor de leidsters. Tijdens deze dag volgen we een training 

gegeven door een medewerker van KiVa. In maart volgt de tweede trainingsdag voor de 

leidsters en komt er een informatieavond voor ouders/verzorgers. Tot aan de zomerva-

kantie gaan we de KiVa-lessen inzetten en vormgeven op onze school. Na de zomervakan-

tie is de methode geïmplementeerd en kunnen we de lessen volledig inzetten. 

Jarig in januari 

https://www.kivaschool.nl/het-nji-over-kiva
https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva


NIEUWS UIT GROEP 7/8 
 
We zijn weer goed begonnen zo na de feestdagen! Onze eerste twee weken zitten er op. 

Het was voor ons allen even inkomen, maar de dagen vlogen voorbij en we zijn vol op aan 

het werk.  

 

Technieklokaal 

We zijn de eerste schooldag van het nieuwe jaar gestart in het technieklokaal te Borculo, 

waar we van terug kwamen met mooie resultaten: een armband, periscoop, mobielhou-

der, elektrospel. Ook mocht een groepje voor het eerst energieproefjes uitvoeren, waar 

we wat van hebben opgestoken over verbruik van verschillende lampen, het opwekken 

van (zonne-)energie, isolatiematerialen, warmtemetingen, enz. (foto pag. 4). 

 

Kosmische thema ‘Egyptenaren’ 

Tot aan de kerstvakantie hebben we met DaVinci gewerkt aan het thema Egyptenaren. 

Onderwerpen als: goden, de dood, papyrus, mummies, hiërogliefen, piramides, de Nijl, 

het dagelijks leven in Afrika toen en nu zijn aan bod gekomen. We hebben dit thema 

afgesloten met een presentatie en muurkrant, die we 

door middel van een goede samenwerking hebben ge-

maakt. Verschillende landen werden verdeeld over de 

groepjes: Nederland, Marokko, Zaïre, Eritrea, Tanzania, 

Zuid-Afrika en Egypte. Informatie moest opgezocht wor-

den bij vragen over: de cultuur, wonen, werken, verkeer, 

levensbeschouwing, economie, bestuur, natuurlijke om-

geving in het land. Wisten jullie dat Egypte bekend staat 

om zijn farao’s, piramides en de steen van Rosetta? 

We zijn na de kerstvakantie een nieuw thema gestart, 

namelijk: de Grieken en Romeinen. 

 

Basketbaltoernooi 

Maandagmiddag 30 januari 2017 mogen de kinderen tussen de middag overblijven met 

de leerkracht, daar ons om 12.30 uur een basketbaltoernooi staat te wachten. We gaan 

er op de fiets naartoe. Groep 7 gaat spelen in sporthal De Els en groep 8 in De Bouw-

meester. Elk team speelt vier wedstrijden. Na afloop van de wedstrijden  worden de vier 

beste teams (op basis van behaalde punten) uitgenodigd voor het spelen van de halve 

finales. Aansluitend wordt de finale gespeeld. We zoeken daarom nog twee sportievelin-

gen: vader, moeder, verzorger, broer, zus die een team wil begeleiden. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de gebeurtenissen in groep 7/8?  

Volg dan ‘jufstephaniemontessori’ via Instagram.  

Herhaalde oproep 

OUDERENQUÊTE 
 

De ouderenquête staat nog open tot vrijdag 27 januari. We hebben momenteel 54% van 

de enquêtes binnen. Voor een representatief beeld van de resultaten van de ouder-

enquête is het van belang dat de groep die de enquête invult voldoende groot is. 

Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld: we hebben uw mening hard nodig. Vrien-

delijk verzoek om tien minuten van uw tijd te besteden aan het invullen. Mocht u uw 

inloggegevens kwijt zijn dan kunt u deze opvragen door een mail te sturen naar:  

directie@montessorihb.nl   Alvast bedankt! 



Groep 7/8 in het technieklokaal in Borculo 

Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail: directie@montessorihb.nl  

 

Postadres: 

Postbus 30 

7480 AA  Haaksbergen 

 

Website: 

www.montessorihb.nl 

 

Kalender januari/februari 
 

26 januari Vergadering oudercommissie 

27 januari Onderbouw (groep 1 t/m 4) vrij 

30 januari Basketbaltoernooi groep 7/8 

31 januari Studiedag, alle leerlingen vrij 

08 februari Lokale voorronde Nationale Voorleeswedstrijd 

11 februari Open dag! 

15 februari Vergadering medezeggenschapsraad 

23 februari Verslagen mee 

24 februari Schminkfeest 

27 februari Voorjaarsvakantie 

De jaarkalender kunt u terugvinden op de website; informatieboekje schooljaar 2016-2017. 
In de jaarkalender staan alle belangrijke data. Tip: noteer deze in uw agenda.  
Wijzigingen communiceren wij via het mededelingenblad en de website. 

Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

BUITENSPEELGOED 

 

Het nieuwe buitenspeelgoed is gearri-

veerd. We hebben ballen, klossen, wiebel-

planken, springtouwen, sticks en nog veel 

meer besteld. Ondanks de sneeuw die nog 

op het schoolplein ligt, spelen de kinderen 

er al vol op mee.  

 
 BIBLIOTHEEK BOEKEN 

 

Sabine en Isha uit groep 8 hebben hun 

kamers opgeruimd. De leesboeken die zij 

niet meer lezen hebben ze aan de school-

bibliotheek gedoneerd.  

Heel veel kinderen kunnen nu met plezier 

gebruik maken van hun ‘oude’ boeken. 

Langs deze weg, ook namens alle kinderen, 

bedankt Sabine en Isha! 


