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INFORMATIEAVOND 

 

Vorige week ontving u een brief van het bestuur. U bent uitgenodigd voor een informatie-

avond op dinsdag 12 november. Inloop vanaf 19.15 uur, start van de bijeenkomst om 

19.30 uur.   

  

Tijdens deze avond neemt het bestuur u graag mee in een voorgenomen besluit om de 

rechtsvorm en het bestuursmodel aan te passen. De bestuursleden zullen u informeren 

over voor- en nadelen van de verschillende rechtsvormen en bestuursmodellen. Daar-

naast lichten ze ook toe waarom ze de huidige rechtsvorm en het huidige bestuursmodel 

willen aanpassen.  Ze zijn voornemens de rechtsvorm om te zetten van vereniging naar 

stichting. Ook willen ze het bestuursmodel aanpassen naar een raad-van-beheer-model.   

 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn tijdens de informatieavond wilt u dan een mail stu-

ren naar: info@montessorihb.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze per mail toe-

sturen; de vragen worden meegenomen tijdens de informatieavond.  

 

 

 

LANDELIJKE STAKING IN HET PRIMAIR ONDERWIJS 

 

Onze school blijft woensdag 6 november dicht. De extra gelden die afgelopen vrijdag 

zijn toegezegd, zijn incidenteel. De bonden geven aan dat het convenant te weinig bij-

draagt aan de structurele verlaging van de werkdruk en het jarenlange opgebouwde 

lerarentekort. De oproep om te gaan staken blijft hiermee staan.  

Opening Kinderzwerfboek Station door de kindercommissie 
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informatieavond op  

dinsdag 12 november.’ 

 

 

Bestuur Montessorischool  

Haaksbergen 



 

Nieuws uit groep 7/8 
 

Technieklokaal 

De Leerlingen van de bovenbouw gaan vier keer per jaar naar het technieklokaal in 

Borculo. Ze maken daar onder begeleiding van het personeel de leukste dingen. 

De dingen die ze maken, zijn functioneel. Hierbij maken de leerlingen gebruik van  

verschillende technieken: zagen, boren, solderen, schuren, afmeten en precies werken 

met mooie machines en gereedschappen. 

In groep 8 hebben de leerlingen ook de mogelijkheid eenmaal een ochtend te beste-

den aan het leren programmeren. De opdracht is om, onder begeleiding, een robot te 

programmeren. 

De leerlingen vinden het ontzettend leuk en de ochtend vliegt altijd voorbij. 

Donderdag 7 november gaan we weer. We kijken er naar uit! 

  

Het gebruik van digibord, laptops en montessorimateriaal in de klas 

De leerlingen in de bovenbouw krijgen les in het maken van een werkstuk en een pre-

sentatie, maar ook in het gebruik van Word, Powerpoint, andere presentatiemanieren 

zoals ‘Prezi’ en het zoeken op internet. Tegenwoordig gebruiken wij voor alles een 

digitaal medium. Kinderen zijn snel en behendig in de omgang, maar weten (meestal) 

weinig van de techniek af. Daarom vinden ze het erg leuk daar meer over te leren. 

De leerlingen krijgen via de nieuwe digiborden, duidelijke lessen, tekst en uitleg, vooral 

bij Nieuwsbegrip. Ze maken graag presentaties en vinden het leuk dit te presenteren 

op het grote digibord. 

 

Het werken met montessorimateriaal is natuurlijk ook uitdagend en inzichtelijk. In onze 

klas komen steeds meer materialen te liggen, waar de leerlingen mee werken. De inspi-

ratie die Liza opdoet op de montessoriopleiding, neemt zij mee de groep in. 

 

Zo ontstaat er een mooie mix van vernieuwing én respect voor het gedachtegoed van 

Maria Montessori in groep 7/8. 

 

 

GROEN SCHOOLPLEIN 

 

Vrijdag 15 november van 08.00-09.00 uur komt de werkgroep Groen Schoolplein bij 

elkaar. De Pleinwerkdag van zaterdag 30 november komt te vervallen. We plannen 

een nieuwe dag/nieuwe dagen die we in een volgend Mededelingenblad zullen  

communiceren. We houden u op de hoogte. Mocht u willen aansluiten bij de werk-

groep, dan bent u welkom (ook op vrijdag 15 november!). Aanmelden kan door een 

mail te sturen naar: info@montessorihb.nl  



Montessorischool Haaksbergen maakt leren leuk! 

Contact  

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon:  053-5724076 

E-mail:   info@montessorihb.nl  

 

Website: 

www.montessorihb.nl 

Kalender november 

 

6 november    Landelijke onderwijsstaking, school is dicht 

7 november    Technieklokaal groep 7/8 

11 november   Oudercommissievergadering 

12 november   Informatieavond vanuit het bestuur 

15 november   Studiedag, alle leerlingen vrij 

16 november   Intocht Sinterklaas 

21 en 22 november Adviesgesprekken groep 8 

25-30 november  Deze week 10-minutengesprekken 

27 november   Medezeggenschapsraadvergadering 

30 november   Pleinwerkdag: vervalt!* 

 

 

 

 

De jaarkalender staat op onze website. 

*Er komt een nieuwe datum. 


