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Contactgegevens 

 

Montessorischool Haaksbergen 

Weertseriet 19 

7481 BC  Haaksbergen 

 

Telefoon: 053-5724076 

E-mail: info@montessorihb.nl 

Website: www.montessorihb.nl 



Hierbij ontvangt u de digitale schoolkalender voor het schooljaar 2020-2021. Deze is ook 

terug te vinden op onze website. Door middel van de schoolkalender willen we u graag 

goed informeren over de activiteiten die het komende schooljaar zijn gepland. Daarnaast 

vindt u in deze kalender beknopte informatie over onze school; de belangrijkste zaken uit 

de schoolgids op een rijtje. De schoolgids, met de volledige informatie, vindt u op onze 

website.  

We proberen ons zoveel mogelijk aan de planning in deze kalender te houden. Mocht het 

zo zijn dat we er om welke reden dan ook vanaf moeten wijken, dan brengen we u daar 

vroegtijdig van op de hoogte in het Mededelingenblad en/of via de Parro-app.     

Het Mededelingenblad verschijnt ongeveer 15 keer per schooljaar. Neemt u ook eens een 

kijkje op onze Instagram- en Facebookpagina. 

 

De school heeft dit schooljaar de volgende groepen: 

De peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar 

De onderbouw voor kinderen van 4-6 jaar: groep 1/2 

De middenbouw voor kinderen van 6-8 jaar: groep 3/4  

De tussenbouw voor kinderen van 8-10 jaar: groep 5/6 

De bovenbouw voor kinderen van 10-12 jaar: groep 7/8 

 

Mocht u na het lezen van de informatie vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen 

per mail of telefoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Montessorischool Haaksbergen 



Ilse Molenveld 

Leidster montessoripeutergroep 

 

Karin Ossenkoppele 

Leerkracht groep 1/2 (ma, di) 

MR-Personeelsgeleding 

k.ossenkoppele@montessorihb.nl 

 

Karin Wijlens-Oortman  

Leerkracht groep 1/2 (wo, do, vr) 

Lid oudercommissie 

KiVa-coördinator 

k.wijlens@montessorihb.nl 

 

Stephanie Hazejager 

Leerkracht groep 3/4 (ma, di, wo) 

Interne contactpersoon 

s.hazejager@montessorihb.nl    

 

Judith Vlaming 

Leerkracht groep 3/4 (do, vr) 

MR-Personeelsgeleding 

j.vlaming@montessorihb.nl 

 

Esther Lutke Schipholt 

Leerkracht groep 5/6 (ma-vr) 

e.lutkeschipholt@montessorihb.nl 

Liza Buter 

Leerkracht groep 7/8 (ma-vr) 

KiVa-coördinator 

ICT-coördinator 

l.buter@montessorihb.nl  

 

Meral Kartal 

Onderwijsassistent  (ma-vr) 

m.kartal@montessorihb.nl 

 

Elsbeth Dalenoort 

Administratief medewerker (ma, di) 

e.dalenoort@montessorihb.nl 

 

 

Rachel van Duiven 

Intern Begeleider (di, do) 

ib@montessorihb.nl 

 

 

Barbara Keijzers 

Directeur-bestuurder (ma, di, do) 

directie@montessorihb.nl 

 

 

http://www.bloesemkinderopvang.nl
http://www.google.nl/url
mailto:s.hazejager@montessorihb.nl
mailto:j.vlaming@montessorihb.nl
http://www.bso-buitenspel.nl/
http://www.montessorihb.nl
mailto:j.vlaming@montessorihb.nl
mailto:directie@montessorihb.nl


Maria Montessori (1870-1952) was een  

Italiaanse arts en pedagoog die zich inzette 

voor wat zij noemde ‘de rechten van het 

kind’. Ze bedoelde daarmee dat ieder kind 

recht heeft op onderwijs en opvoeding ge-

richt op een volledige en vrije ontplooiing.  

Daarbij is het van belang elkaar de ruimte te 

geven en in waarde te laten, zodat ieder 

kind de kans heeft een gelukkig mens te 

worden, die kan zijn wie het werkelijk is. De 

bekende uitspraak van Maria Montessori: 

‘Leer mij het zelf te doen’ geeft duidelijk aan 

dat ze het kind serieus neemt en respect heeft voor wat het kind zelf kan 

ontdekken en doen.  

 

Deze uitspraak vormt dan ook de kern van ons montessorionderwijs. Voor 

meer informatie over Maria Montessori en haar visie op onderwijs verwijzen 

wij u naar de website van onze school en de schoolgids. 

“Leer mij het zelf te doen” 



Uitdagen, stimuleren en motiveren  

 

We gaan ervan uit dat ieder kind van nature een innerlijke drang heeft tot ontwikkeling, 

waarin we het kind willen ondersteunen door het uit te dagen, te stimuleren en te  

motiveren. Alle opvoeding is in principe zelfopvoeding. Uitgangspunt is dat een kind  

een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs 

moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment 

(gevoelige periode) zijn en daarop inspelen, door de juiste voorbereide omgeving en  

materialen te bieden. 

 

 

Veilig en sociaal klimaat  

 

We werken samen in een fijne en open school. We hechten daarbij veel waarde aan het 

scheppen van een veilig en sociaal klimaat, opdat het kind zich optimaal kan ontplooien 

tot een mens dat verantwoordelijkheid wil dragen voor zichzelf, de ander en zijn of haar 

omgeving.  

 

KiVa-methode 

Respect voor elkaars bezigheden, een ieder op zijn/haar eigen niveau, zorg en aandacht 

voor elkaar en de omgeving zijn belangrijke elementen in de montessorischool. De zorg 

en aandacht voor elkaar uit zich onder andere in het gedrag van de leerkrachten:  

's ochtends wordt iedere leerling persoonlijk begroet met een handdruk en 's middags 

wordt op dezelfde manier van elke leerling afscheid genomen. Wederzijds vertrouwen, 

zowel tussen leerling en volwassene als tussen leerlingen onderling en het zich   

geaccepteerd voelen, zijn naar onze mening noodzakelijk voor het zelfvertrouwen én de 

ontwikkeling van kinderen. Wij hechten daarom groot belang aan een vriendelijke en 

veilige sfeer op school. Een regelmatig overleg met de ouders over het welbevinden van 

hun kind is daartoe in onze ogen onmisbaar. Daarnaast hebben we, zoals wettelijk ver-

plicht, een protocol sociale veiligheid en werken we met de KiVa-methode voor sociaal-

emotionele ontwikkeling. KiVa is een preventief, schoolbreed programma (van groep  

 
1 t/m 8) gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten 

op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale  

vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de 

sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school geborgd. Binnen KiVa ligt de  

nadruk op de groep als geheel en niet op specifieke individuen. Elk individu is gebaad bij 

een goede groepsdynamiek. 

  

Zorg voor de omgeving 

De zorg voor de omgeving uit zich onder andere in de wekelijkse zorgtaak die de leer-

lingen voor (een deel van) de klas hebben en het verzorgen van een eigen plantje dat ze 

meenemen naar school. Dit plantje staat bij binnenkomst op de tafel van de leerling en 

zodra zij gaan werken in de venterbank. De plantjes geven een huiselijke sfeer in de 

montessorigroep en geven aan dat we die sfeer, naast goed onderwijs, belangrijk vinden. 

Ze zijn een deel van ons schoolklimaat. 

  

Heterogene groepen 

In een montessorigroep zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Door deze 

natuurlijke samenstelling in de groep, leren onze leerlingen omgaan met verschillen en 

overeenkomsten. Er wordt veel samengewerkt in tweetallen of in groepjes. Rekening 

houden met elkaar is hierbij essentieel. Zo leren de kinderen  elkaar te helpen. De jong-

sten leren van de oudsten en de oudsten leren rekening te houden met de jongere kin-

deren. In elke bouw is een kind een keer de jongste en de oudste en ervaart dus beide 

rollen.  

 

 

Zelfstandig denken  & handelen  

 

Wij willen het kind leren zelfstandig te denken en  

te handelen. Wat voor ons inhoudt: individueel,  

probleemoplossend en samenwerkend leren. 

'Samen maken wij er een fijne school van!'        



 Schooltijden Groep 1 t/m 8  

Maandag 08.30-14.15 uur 

Dinsdag 08.30-14.15 uur 

Woensdag 08.30-14.15 uur 

Donderdag 08.30-14.15 uur 

Vrijdag 08.30-14.15 uur  



 

De medezeggenschapsraad (MR) 

 

Sinds oktober 1992 kent de school een medezeggenschapsraad. Elke school is bij wet 

verplicht een MR in te stellen en de bevoegdheden zijn wettelijk vastgelegd.  

Voornaamste taak van de MR is het meepraten en meebeslissen en/of adviseren over  

schoolbeleid. De MR heeft rechten, plichten en een adviesrol en bestaat op onze school 

uit vier leden. 

 

Samenstelling medezeggenschapsraad 2020-2021 

Voorzitter Esther Diepenmaat  Oudergeleding       

Secretaris Patricia Lucas   Oudergeleding            

Lid  Judith Vlaming  Personeelsgeleding   

Lid  Karin Ossenkoppele  Personeelsgeleding  

 

De vergaderdata van de MR zijn opgenomen in de jaarkalender en kunt u, samen met de 

verslagen, terugvinden op onze website. Met vragen of voor meer informatie kunt u al-

tijd bij de MR-leden terecht. De MR-leden zijn te bereiken via het volgende mailadres: 

mr@montessorihb.nl  

 

 

De oudercommissie (OC) 

 

De OC bestaat uit een groep enthousiaste ouders, die het team helpen met de organisa-

tie van feesten en andere activiteiten die naast het lesprogramma plaatsvinden. De OC  

vergadert ongeveer eenmaal per maand op een avond. Deze data worden vermeld in het 

Mededelingenblad. De OC-leden zijn te bereiken via het volgende mailadres: 

oc@montessorihb.nl  

 

Informatieavond ouders 

 

Op woensdag 9 september 2020 houden we een informatieavond voor ouders. Op deze 

avond krijgt u alle inhoudelijke en praktische informatie over de groep van uw kind. Dit 

schooljaar verzorgen we de informatieavond digitaal via MS Teams. Meer hierover in het  

Mededelingenblad. 

 

Programma:  

19.00-19.45 uur  informatie in de groep: groep 3/4 en groep 7/8  

20.00-20.45 uur  informatie in de groep: groep 1/2 en groep 5/6 

 

Dinsdag 12 januari 2021 is (onder voorbehoud) een algemene informatieavond voor  

ouders gepland. Tijdens deze avond wordt u meegenomen met de ontwikkelingen op 

school. Wat is er de afgelopen periode gebeurd en waar besteden we komende periode 

aandacht aan? Het gaat deze avond over onderwijsinhoudelijk zaken, maar ook ambities 

van het team, het nieuwe schoolplein, enz. Houdt het Mededelingenblad in de gaten 

voor meer informatie. 

 

 

Nieuwsbrief/Mededelingenblad  

 

Ongeveer 15 keer per schooljaar komt een nieuwsbrief uit; het Mededelingenblad.  

Hierin vindt u actuele mededelingen die belangrijk zijn voor de ouders/verzorgers van 

alle leerlingen van onze school. Verder komen onderwijskundige-, organisatorische- en 

beleidsmatige onderwerpen aan bod. Het Mededelingenblad wordt digitaal verzonden. 

Hiervoor gebruiken wij het adres (de adressen) uit ons administratiesysteem. 

Het Mededelingenblad is ook te lezen via onze website: www.montessorihb.nl. 

mailto:e.lutkeschipholt@montessorihb.nl
mailto:IB@montessorihb.nl


 

 

Ouderbijdrage 
 

In samenspraak met de directeur-bestuurder en OC wordt de ouderbijdrage per  

schooljaar vastgesteld. Eenmaal per schooljaar verantwoordt de OC de besteding van de 

gelden. Het eerste deel van de ouderbijdrage gaat naar de oudercommissie om festivitei-

ten en dergelijke te organiseren. Dit bedrag is voor elk kind uit het gezin gelijk en be-

draagt € 28,- per schooljaar. Het tweede deel wordt besteed aan de schoolreis van groep 

1 t/m 8. Het bedrag is afhankelijk van de werkelijke kosten en bedraagt ongeveer € 28 ,- 

voor entree en busreis. Het derde deel van de bijdrage is voor het schoolkamp en alleen 

voor de kinderen uit groep 8. Dit bedrag is afhankelijk van de begroting die vooraf wordt 

gemaakt en is ongeveer € 90,- per leerling. 

 

 

 

 

 

 

 

Ongevallenverzekering 

 

De school heeft alle leerlingen en volwassenen tijdens schoolactiviteiten verzekerd. 

 

 

Verander ingen  van  a dmin is tra t i e v e  aard  

 

Wilt u veranderingen van adres, telefoonnummer en dergelijke zo spoedig mogelijk 

doorgeven aan onze administratief medewerkster, Elsbeth Dalenoort: 

e.dalenoort@montessorihb.nl  

 

Wat doet de OC? 

De OC inventariseert, coördineert en bevordert de hulp die ouders school kunnen  

bieden. Jaarlijks inventariseert de OC, d.m.v. de ouderhulplijst, welke ouders willen/

kunnen helpen bij activiteiten binnen en buiten de school. Aan de hand van deze lijst 

vraagt de OC ouders om te helpen bij de verschillende activiteiten. Dit gaat onder andere 

om het helpen bij feesten (kerstfeest, paasfeest, enz.). 

De werkzaamheden worden jaarlijks geïnventariseerd en vastgelegd in een jaarplanning. 

Deze planning wordt zo nodig besproken en aangevuld in overleg met het team. Een 

draaiboek voor de uitvoering van de activiteiten maakt het geheel compleet. Voor meer 

informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de OC, Pieter van Deursen. 

 

Samenstelling oudercommissie 2020-2021 

Voorzitter  Pieter van Deursen oc@montessorihb.nl  

Secretaris  Erik Lucas   oc@montessorihb.nl  

Penningmeester Koen Piepers      oc@montessorihb.nl  

Lid (namens team) Karin Wijlens  k.wijlens@montessorihb.nl 

Lid   Alexandra Lemges                      

Lid   Jannie Temmink 

Lid   Anne Zandstra 

Lid   Dianne Heino 

Lid   Jozé Hiemstra 

Lid   Hugo Gröniger 

Lid          Judith Zegers 

Lid          Floortje Tausch 

Lid         Marielle Lammeree 

 

Namens het team is Karin Wijlens aanwezig bij de OC-vergaderingen.   

De vergaderdata van dit schooljaar zijn opgenomen in de jaarkalender. De data worden 

ook vermeld in het Mededelingenblad. 

 



 

Brengen en halen  

     

Vanaf 08.20 uur is de school open; om 08.30 uur beginnen 

we met de les. Gezien de coronamaatregelen gelden  

voorlopig de volgende afspraken: 

 

- Kinderen komen zoveel mogelijk zelfstandig naar school. 

- Kinderen komen zelfstandig het plein op. Ouders blijven buiten het schoolhek. 

- Ouders hebben een plattegrond ontvangen met hierop de breng- en haalplek.  

- Na schooltijd gaat iedereen meteen naar huis, oppas of BSO. 

 

U kunt uiteraard altijd een afspraak met de leerkracht maken voor een gesprek na 

schooltijd. U kunt hiervoor een mail sturen. 

Houdt het Mededelingenblad in de gaten voor actuele informatie. 

 

 

Pauze en overblijven 

 

Wij hebben een vijf-gelijke-dagen-model sinds schooljaar 2019-2020. Dit betekent dat 

alle leerlingen op school lunchen tijdens de middagpauze. De leerlingen nemen zelf 

brood, drinken en fruit/groente mee. Liefst in een bakje/beker met de naam erop. In de 

ochtend krijgen de leerlingen de tijd om een tussendoortje te eten/drinken. Wij willen 

graag stimuleren dat de leerlingen hiervoor fruit of groente meekrijgen. ‘Kant-en-klaar’-

verpakkingen zijn snel in het klaarmaken, maar zorgen voor veel afval. Wij willen de hoe-

veelheid afval graag verminderen. Lege pakjes drinken en verpakkingsmateriaal van koe-

ken en dergelijke worden door de leerlingen weer mee naar huis genomen.  

We stimuleren graag gezonde voeding. Koeken, snoep, ed. worden weer mee naar huis 

genomen. 

 

Bewegingsonderwijs 

 

Alle leerlingen dragen gymkleren tijdens de gymles: T-shirt, korte broek, sokken en gym-

schoenen. De kleding voor de onderbouwleerlingen wordt opgeborgen in een stoffen zak 

(eigendom van de school) en deze blijft op school. De midden-, tussen- en bovenbouw-

leerlingen brengen hun kleding mee in een tas (het liefst van stof). De kleding graag 

voorzien van naam en regelmatig mee naar huis laten nemen om te wassen. 

Na de gymles krijgen kinderen de mogelijkheid om te douchen (dit is niet verplicht). Alle 

leerlingen nemen een (kleine) handdoek mee, zodat het gezicht en de oksels bij de kraan 

opgefrist kunnen worden. Deodorant voor de bovenbouw graag alleen als roller meege-

ven. Spuitbussen mogen niet gebruikt worden in de kleedkamers. 

 

De dagen waarop groep 3 t/m 8 bewegingsonderwijs krijgen: maandag en donderdag. 

Voor groep 7/8 begint op maandag- en donderdagochtend de schooldag bij de sporthal 

van de Bonifatiusschool. 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie  Wanneer 

Herfstvakantie  19-23 oktober 2020 

Kerstvakantie  21 december 2020 - 1 januari 2021      

Voorjaarsvakantie       22-26 februari 2021 

Pasen  5 april 2021 

Meivakantie  26 april - 7 mei 2021 

Hemelvaart         13 en 14 mei 2021 

Pinksteren  24 mei 2021 

Zomervakantie  12 juli - 20 augustus 2021 



 

Studiedagen schooljaar 2020-2021 

 

Tijdens studiedagen zijn alle leerlingen de gehele dag niet op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekte 

 

Bij ziekte van uw kind wordt u verzocht tussen 08.00-08.20 uur naar school te bellen. De 

overige telefonische contacten graag alleen na schooltijd. Mochten wij telefonisch niet 

bereikbaar zijn, dan graag een mail sturen naar de leerkracht van uw zieke kind. De mail-

adressen kunt u terugvinden op pagina 4 van dit boekje.  

Wanneer uw kind een van de bekende kinderziekten heeft of coronagerelateerde klach-

ten, verzoeken wij u dit meteen te melden op school en uw kind zolang thuis te houden 

tot de ziekte volledig achter de rug is. Dit in verband met het goed functioneren van uw 

kind en het besmettingsgevaar voor anderen. Bij besmettelijke ziekten volgen we de ad-

viezen van de GGD en de RIVM. 

 

Verlof en schoolverzuim 

 

Voor bijzondere familieomstandigheden kunt u schriftelijk verlof aanvragen voor uw  

kind bij de directie. De leerkracht heeft hier een speciaal verlofformulier voor. Dit  

formulier kunt u ook terugvinden op onze website. Het ingevulde formulier levert u in bij  

de directeur van de school (dit kan per mail). 

De  leerplichtambtenaar van de gemeente Haaksbergen, mevrouw L. van Ommeren,  

controleert op luxeverzuim. Van luxeverzuim is sprake als ouders hun kind(eren)  

meenemen op vakantie/verlof, buiten de periode van de schoolvakanties, zonder dat 

daarvoor toestemming is verleend. De leerplichtambtenaar van de gemeente  

Haaksbergen heeft in samenspraak met de directies van de basisscholen in  

Haaksbergen afgesproken dat alle ziekmeldingen direct voorafgaand of aansluitend aan 

een schoolvakantie door de directeur worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.  

Vervolgens zal de leerplichtambtenaar steekproefsgewijs controleren of de leerling daad-

werkelijk ziek thuis is of dat het gaat om ongeoorloofd schoolverzuim. Bij (vermoedelijk) 

ongeoorloofd schoolverzuim worden ouders/verzorgers uitgenodigd voor een gesprek in 

het gemeentehuis. Er wordt proces-verbaal opgemaakt als blijkt dat het verzuim onge-

oorloofd is.  

 

Zie voor meer informatie het document “2020 Verzuimbeleid MHB.pdf” op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat Wanneer 

Studiedag: 28 september 2020 

9 november 2020 

28 januari 2021 

6 april 2021 

15 juni 2021 

Leerlingen om 12.00 uur uit:  18 december 2020 

(start kerstvakantie) 

9 juli 2021 

(start zomervakantie) 

 



 

Plantje 

 

Alle leerlingen nemen een plantje mee naar school. 

Gedurende het schooljaar verzorgen de leerlingen dit plantje. Het plantje staat overdag 

in de vensterbank en aan het eind van de schooldag zet ieder kind het plantje op zijn/

haar tafel, nadat het plantje is verzorgd. 

 

 

Verslag 

 

De jongste kleuters krijgen aan het eind van het schooljaar (juni) een schriftelijk verslag. 

De oudste kleuters en de leerlingen van de midden-, tussen- en bovenbouw ontvangen 

tweemaal per schooljaar (februari en juni) een schriftelijk verslag. N.a.v. deze verslagen 

kunt u zich intekenen voor een 10-minutengesprek op school met de leerkracht van uw 

kind. 

 

 

10-minutengesprekken 

 

Onderbouw: 

Drie keer per jaar wordt een gesprek van ongeveer tien minuten gehouden op school; 

data vindt u in de jaarkalender. U wordt dan uitgenodigd om met de leerkracht over uw 

kind van gedachten te wisselen. Mocht u op een ander moment een gesprek wensen 

met de leerkracht, dan is dit altijd mogelijk. U plant hiervoor samen met de leerkracht 

een datum en tijd. 

 

 

 

Midden-, tussen- en bovenbouw: 

Ook voor deze groepen wordt driemaal per jaar een 10-minutengesprek gehouden. Een-

maal in november en tweemaal n.a.v. het schriftelijk verslag (de data vindt u in de jaar-

kalender). Mocht u op een ander moment een gesprek wensen met de leerkracht, dan is 

dit altijd mogelijk. U plant hiervoor samen met de leerkracht een datum en tijdstip. 

 

 

Doorstroomochtend 

 

In de laatste week van het schooljaar is een doorstroomochtend gepland. De leerlingen 

stromen voor één ochtend door naar de nieuwe groep. Op deze manier kunnen ze alvast 

kennismaken met hun (nieuwe) klasgenootjes en de leerkracht van het nieuwe school-

jaar. De doorstroomochtend is dit schooljaar op donderdag 8 juli 2021. 

 

 

Hoofdluis 

 

Een veelvoorkomend probleem in scholen is hoofdluis. In onze school is een werkgroep 

van ouders in samenwerking met de GGD actief om de hoofdluis te bestrijden. Na de 

schoolvakanties vindt de controle plaats van alle kinderen.  

Meer informatie over hoofdluis en de bestrijding van deze beestjes:  

http://www.rivm.nl/onderwerpen/h/hoofdluis  

 

 

 

 

 

mailto:mr@montessorihb.nl


 

Contactpersonen voor onze school 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school worden in eer-

ste instantie in goed overleg met de betrokken personen opgelost. Komt u er samen niet 

uit dan volgt u het stroomschema behorende bij de klachtenregeling (zie schoolgids of 

website). Onze interne contactpersoon is Stephanie Hazejager, telefoon: 053-5724076. 

Onze externe contactpersoon is mevr. A. van Kempen, telefoon: 053-5723205. Daarnaast 

is er gelegenheid om contact op te nemen met de externe, onafhankelijke klachtencom-

missie. Deze klachtencommissie kunt u bereiken via telefoonnummer: 070-3315215.  

 

 

Buitenschoolse opvang  

 

Schoolbesturen zijn, op basis van artikel 45 van de WPO, verantwoordelijk voor het orga-

niseren van de aansluiting tussen onderwijs en de buitenschoolse opvang.  

De schoolbesturen voor basisonderwijs in de gemeente Haaksbergen hebben gezamen-

lijk convenanten afgesloten met aanbieders van buitenschoolse opvang in Haaksbergen. 

Ouders hebben te allen tijde vrije keuze voor wat betreft opvang van hun kind.   

  

Informatie over buitenschoolse opvang kan worden verkregen op de scholen of via direct 

contact met de aanbieders.  

 

Bloesem 'Kinderopvang met een groen hart' - www.bloesemkinderopvang.nl 

Smallsteps kinderopvang - www.bso-buitenspel.nl 

Kinderopvang HumanKind - www.humankind.nl 

Columbus Junior kinderopvang, locatie Hassinkbrink - www.columbusjunior.nl 

Meldcode 

 

Op school streven wij er elke dag naar dat kinderen zich veilig voelen. Wij voelen ons er 

ook verantwoordelijk voor dat kinderen een veilige thuissituatie hebben. Helaas geldt dit 

niet voor alle kinderen. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk 

dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen 

die dagelijks met kinderen werken. Ook onze school ziet dit natuurlijk als een zorgplicht, 

want ook onze kinderen kunnen te maken krijgen met huiselijk geweld en/of kindermis-

handeling.   

Vanaf 1 januari 2019 zijn we wettelijk verplicht om het afwegingskader van de meldcode 

te hanteren. Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet Verplichte meld-

code huiselijk geweld en kindermishandeling.   

Door de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kinder-

mishandeling eerder en sneller in beeld bij Veilig Thuis. Samen met Veilig Thuis wordt 

gekeken hoe we zo snel mogelijk hulp in kunnen schakelen. Dit kan zowel door de school 

zelf als door Veilig Thuis ingezet worden. Met het gebruiken van de aangepaste meldco-

de werken we samen met u als ouders en Veilig Thuis aan een betere aanpak van huise-

lijk geweld en kindermishandeling.    

Meer hierover vindt u in het document “201901 Meldcode huiselijk geweld MHB.pdf” op 

onze website. 

 

 

Klachtenregeling 

 

Onze school hanteert een klachtenregeling conform de “Kwaliteitswet”. Deze kunt u te-

rugvinden in onze schoolgids. Met de regeling beoogt het bestuur van Stichting Montes-

sorischool Haaksbergen een zorgvuldige behandeling van klachten. De Stichting wil haar 

leerlingen en medewerkers een veilig leer- en werkklimaat bieden.   

http://www.columbusjunior.nl/vestigingen/haaksbergen/hassinkbrink
mailto:j.vlaming@montessorihb.nl




2020  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     01 02 
      

    

    

03 04 05 06 07 08 09 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

    

10 11 12 13 14 15 16 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

    

17 18 19 20 21 22 23 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

    

24 25 26 27 28 29 30 
Start nieuwe schooljaar   Mad Science gr 3-8  

08.45-09.15 uur 
        

31  Notities: 

    Vergadering medezeggenschapsraad: MR-vergadering 

Vergadering oudercommissie: OC-vergadering 

augustus 



2020  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 01 02 03 04 05 06 
              

07 08 09 10 11 12 13 
  Schoolfotograaf         Informatieavond ouders 

gr 1-8 via MS Teams 
19.00-21.00 uur 

        

14 15 16 17 18 19 20 
HALT groep 7/8   

OC-vergadering 

                                                 

   Mad Science voor lln.       

21 22 23 24 25 26 27 
      MR-vergadering Mad Science voor lln.       

28 29 30     
Studiedag: alle leerlingen 
vrij 

  Opening Kinderboeken-
week 

        

  Notities: 

    Bij voldoende aanmelding (min. 15 leerlingen van groep 3 t/m 8) worden op donderdag (van 17 september t/m 29 oktober) na schooltijd 
Mad-Sciencelessen verzorgd bij ons op school. Meer informatie in het Mededelingenblad. 

september 



2020  
  

 

     

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   01 02 03 04 
      Mad Science voor lln.       

05 06 07 08 09 10 11 
Dag van de leraar   Voetbaltoernooi Mad Science voor lln.                 

12 13 14 15 16 17 18 
   OC-vergadering   Mad Science voor lln. Afsluiting Kinderboeken-

week 
    

19 20 21 22 23 24 25 

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie 

    

26 27 28 29 30 31  
      Mad Science voor lln.                               

  Notities: 

     

oktober 



2020  
        

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      01 
              

02 03 04 05 06 07 08 
              

09 10 11 12 13 14 15 
Studiedag: alle leerlingen 
vrij 

        Intocht Sinterklaas   

16 17 18 19 20 21 22 
 OC-vergadering    MR-vergadering         

23 24 25 26 27 28 29 
Deze week 10-
minutengesprekken 

            

30  Notities: 

     

november   



2020  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 01 02 03 04 05 06 
        Sinterklaasviering     

07 08 09 10 11 12 13 
              

14 15 16 17 18 19 20 
      Kerstdiner 17.00-19.00 

uur 
Leerlingen om 12.00 uur 
vrij                                

    

21 22 23 24 25 26 27 

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 

    

28 29 30 31    

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie  

    

  Notities: 

    

 

december 



2021  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

    01 02 03 
    

  Kerstvakantie 

    

04 05 06 07 08 09 10 
Koffieochtend 08.30-09.00 

uur (onder voorbehoud) 

            

11 12 13 14 15 16 17 
  Informatieavond ouders 

19.00 uur  

(onder voorbehoud) 

          

18 19 20 21 22 23 24 
    MR-vergadering 

OC-vergadering 

    

 

  

25 26 27 28 29 30 31 
Basketbaltoernooi 

  

  Studiedag: alle leerlingen 
vrij 

  

    

  Notities: 

     

januari 



2021  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01 02 03 04 05 06 07 
              

08 09 10 11 12 13 14 
   OC-vergadering     Open Huis*                       

09.00-14.00 uur 
    

15 16 17 18 19 20 21 
    Open Huis*                       

09.00-14.00 uur 
  Carnaval                                                          

Verslagen mee 
    

22 23 24 25 26 27 28 

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 

    

  Notities: 

    * Open Huis: Ieder schooljaar organiseren wij een Open Huis. Deze twee dagen organiseren wij voor alle ouders die nog geen kinderen  

bij ons op school hebben, maar wel geïnteresseerd zijn in of nieuwsgierig zijn naar onze school en het montessorionderwijs. Kent u ouders 

die interesse hebben? Wijs ze dan op deze data! Meer informatie op de website en in het Mededelingenblad van januari 2021. 

   

februari 



2021  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

01 02 03 04 05 06 07 
Deze week 10-

minutengesprekken      

OC-vergadering 

                  

            

08 09 10 11 12 13 14 
              

15 16 17 18 19 20 21 
              

22 23 24 25 26 27 28 
              

29 30 31     
  Verkeersexamen theorie 

groep 7/8 
 MR-vergadering         

  Notities: 

     

maart 



2021  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   01 02 03 04 
      Paasviering           

Goede Vrijdag 

    

05 06 07 08 09 10 11 

Tweede paasdag 

Studiedag: alle leerlingen 
vrij 

Inhaaldag 

voetbaltoernooi 

        

12 13 14 15 16 17 18 
              

19 20 21 22 23 24 25 
        Koningsspelen     

26 27 28 29 30   

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

    

  Notities: 

     

april 



2021  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     01 02 
        

  

    

03 04 05 06 07 08 09 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

    

10 11 12 13 14 15 16 
    Schoolreis groep 1-8                     

Hemelvaart Vrije dag 

    

17 18 19 20 21 22 23 
     MR-vergadering         

24 25 26 27 28 29 30 

Pinksteren 

            

31  Notities: 

     

mei 



2021  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 01 02 03 04 05 06 
              

07 08 09 10 11 12 13 
A4D                                                                                                                                  A4D                                                       A4D A4D A4D     

14 15 16 17 18 19 20 
Juffendag Studiedag: alle leerlingen 

vrij 
    Verslagen mee gr 1-7     

21 22 23 24 25 26 27 
Deze week 10-minuten 
gesprekken                                
Schoolsportdagen groep 
7/8 

   OC-vergadering         

28 29 30     
    Kamp groep 8         

  Notities: 

     

juni 



2021  
         

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   01 02 03 04 
      Kamp groep 8 Kamp groep 8     

05 06 07 08 09 10 11 
    Eindfeest en afscheid 

groep 8 
Doorstroomochtend 
Zomerfeest - Opening 
schoolplein 

Alle leerlingen om 12.00 
uur vrij 

    

12 13 14 15 16 17 18 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

    

19 20 21 22 23 24 25 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

    

26 27 28 29 30 31  

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

    

  Notities: 

    Zomervakantie t/m vrijdag 20 augustus 2021. Eerste schooldag van schooljaar 2020-2021: maandag 23 augustus 
2021. 

juli 



Bestuur 

 

SAB Montessorionderwijs 

p/a Weertseriet 19    

7481 BC  Haaksbergen 

 

Directeur-bestuurder: 

Mevr. B. Keijzers     

 

Toezichthoudend bestuursleden: 

Mevr. R. Dekker   Voorzitter  voorzitter@montessorihb.nl 

Dhr. M. Boontje   Secretaris 

Dhr. F. van der Wal   Lid 

Mevr. A. Oevering   Lid 

 

Governance 

In Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, zoals die door de PO-Raad in januari 2011 

is opgesteld, zijn basisprincipes vastgelegd omtrent professionaliteit van bestuurders, 

toezichthouders en managers in het primair onderwijs. Ons bestuur onderschrijft deze 

code. Zie voor meer informatie het managementstatuut op onze website: 

www.montessorihb.nl/bestanden/502048/Statuten.pdf 

 

 

Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)  

Reggestraat 22 III 

1078 DA  Amsterdam 

Telefoon: 020-6736595 

 

 

  

mailto:voorzitter@montessorihb.nl
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.montessorihb.nl/bestanden/502048/Statuten.pdf


Nog geen kinderen op onze school, maar heeft u na het doornemen van onze  

schoolkalender interesse? 

 

Neem dan contact op: 053-5724076 
 

Een kennismakingsgesprek vindt op afspraak plaats. U kunt, naast bellen, ook een mail 

sturen naar: directie@montessorihb.nl  

De gesprekken vinden plaats op dinsdag- of donderdagochtend. U krijgt dan een goed 

beeld van de school en het montessorionderwijs. 

 

Open Huis: 

Vrijdag 12 februari 2021 

Woensdag 17 februari 2021 

 

Aanmelden: 

Bent u enthousiast geworden over onze school en het montessorionderwijs en  

wilt u uw kind aanmelden? Het inschrijfformulier vindt u op onze website. 

De inschrijving van uw kind(eren) is rond na bevestiging van de school. 

 

Wij vinden het leuk om u te ontmoeten en onze school te laten zien! 

Www.montessorihb.nl 

mailto:directie@montessorihb.nl



