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Aangenaam….
Aangenaam kennis te maken.
Alweer een nieuwe directeur………………………… Dit zinnetje heb ik al meerdere keren gehoord op het
schoolplein. Inderdaad!
Afgelopen dinsdag hebben jullie een brief van het bestuur ontvangen waarin aangekondigd werd dat
ik hier mag gaan starten. Vandaag ben ik langs alle groepen geweest en heb veel betrokken,
enthousiaste kinderen gezien. Ook heb ik vanmiddag al de eerste weeksluiting mogen meemaken.
Daardoor heb ik in één keer een mooi beeld gekregen van alle kinderen bij elkaar.
Mijn naam is Milou van Wensen. Ik woon in Arnhem met mijn man en onze kinderen. Ik heb drie
zonen en een dochter. Ik ben al lang werkzaam in het onderwijs en heb vanuit meerdere
perspectieven het onderwijs gezien. Als leerkracht, directeur, onderwijskundige, opleider van de
Pabo, MR lid en als moeder heb ik op meerdere scholen mogen genieten van het onderwijs.
Aanstaande donderdag is er een ouderavond en hopelijk ontmoet ik u dan.

De komende weken zal ik iedere week een Montininieuws sturen om u op de hoogte te houden van
een aantal zaken die volgens mij voor u van belang zijn.

Belangrijke data
Woensdag 15 juni studiedag team
Wenmiddagen 21 juni en 7 juli
Maandag 27 juni studiedag team
Dinsdag 28 juni eindfeest
Maandag 4 juli eindtoneel groep 8
Vrijdag 8 juli laatste schooldag, kinderen zijn om 12.00 uit
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Afscheid Freek Steur.
Vorige week vrijdag heeft Kees een gesprek gevoerd met Freek. Zij hebben tal van zaken besproken
die voor een goede overdracht noodzakelijk zijn. Een van de onderwerpen was ook het afscheid.
Freek heeft er voor gekozen om geen afscheid te willen nemen van de ouders en kinderen. Een
persoonlijke keuze die we respecteren, maar ook betreuren. Jammer dat we als schoolgemeenschap
zo niet in de gelegenheid zijn om hem te bedanken voor zijn inzet en succes te wensen in de
toekomst. Er wordt later waarschijnlijk op de studiedag van 27 juni een moment georganiseerd
waarbij Freek afscheid neemt van het team.

Koppen bij elkaar
Afgelopen woensdag, 1 juni, heeft Kees een gesprek gevoerd met zes ouders, die zich via Parro
hadden aangemeld voor een gesprek met de schoolleider. Het was in zijn ogen een goed,
constructief en openhartig gesprek, waarin de ouders o.a. verteld hebben waarom ze voor de
Montinischool gekozen hebben. Belangrijkste gespreksonderwerp ging natuurlijk over de zorgen die
ouders hebben over hoe het gaat op de school. Zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, zorgen
over de manier van communiceren van de school naar de ouders, zorgen over het team. Kees heeft
een verslag hiervan gemaakt en aan mij overgedragen.

Ouderavond 16 juni
Via het bericht van het schoolbestuur (dd. 7 juni) heeft u vernomen dat er op 16 juni een ouderavond
zal zijn. De uitnodiging stuur ik mee in de bijlage. Ik vind het op dit moment wel van belang u al te
vertellen wat er ondertussen gaande is. Na het oordeel van de inspectie heeft het bestuur direct de
PO-raad ingeschakeld. De PO-raad is een zgn. sectororganisatie van het basisonderwijs. De meeste
schoolbesturen in Nederland zijn bij de PO-raad aangesloten. Een speciale afdeling van de PO-raad
werkt onder de naam: Goed worden en goed blijven. Deze club specialisten begeleidt o.a. scholen die
door de inspectie als zwak of zeer-zwak bestempeld zijn. Een medewerker van de PO raad heeft in
april een audit uitgevoerd. Deze specialist heeft het onderzoek van de inspectie voor een deel
herhaald, maar ook verdiept.
Op basis van de twee rapporten die er nu liggen, is een start gemaakt met het opstellen van een
verbeterplan. Daarin moet komen te staan op welke manier de Montinischool gaat werken aan het
verbeteren van de tekortkomingen. De inspectie heeft het bestuur de opdracht gegeven binnen een
jaar een flink deel van die verbeteringen gerealiseerd te hebben. Over de kern van dat verbeterplan
zullen we u op 16 juni ook informeren.
Graag willen wij u vragen om zich aan te melden via Parro. Dan hebben wij zicht op hoeveel mensen
er komen. Dit is belangrijk voor het huren van stoelen.
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IEP en oudergesprekken
De afgelopen tijd hebben de kinderen van groep 3 tot en met 7 weer de IEP-toetsen gemaakt. Op
vrijdag 17 juni zullen wij de resultaten hiervan – de talentenkaarten – in een envelop aan uw kind
meegeven.
Mocht u (naar aanleiding van deze resultaten) vragen of zorgen hebben, dan kunt u zich inschrijven
voor de facultatieve oudergesprekken in week 25 en 26. Vanaf maandag 13 juni 15.00 uur kunt u zich
hier via Parro voor inschrijven. Natuurlijk mogen ook ouders van kinderen uit groep 1 en 2 zich
inschrijven voor een gesprek.
Let op: voor de kinderen 7 zijn deze gesprekken verplicht. Zij zullen in dit gesprek het voorlopig
advies krijgen.

Verslagmappen
Ieder jaar krijgen de kinderen twee keer de verslagmap mee naar huis, met het verslag van de
stamgroepleid(st)er en het portfolio. Alle kinderen van groep 3 en groep 8 hoeven deze mappen niet
meer in te leveren op school. Voor alle andere groepen willen we de mappen volgend jaar graag
weer gebruiken. Deze mogen voor óf na de zomervakantie weer ingeleverd worden op school.

Personele zaken
Voorstellen:

Mijn naam is Sonja Elsenburg.
Mijn naam is Sonja Elsenburg. Samen met mijn man Carel en onze drie zonen Steef (16), Mats (13) en
Pelle (8) wonen wij met veel plezier in het centrum van Amersfoort. Sinds 1 maart ben ik intern
begeleider op de Montini.
Ik begon mijn carrière in het onderwijs twintig jaar geleden al op de Montinischool. Twaalf jaar lang
was ik daar stamgroepleidster. Vervolgens heb ik de overstap naar het Vrije School onderwijs
gemaakt en begon ik al gauw opnieuw met studeren. Ik heb eerst de opleiding tot intuïtief therapeut
gevolgd en vervolgens de opleiding tot kindercoach. Drie jaar geleden stopte ik met lesgeven. Ik
startte mijn eigen coachpraktijk en daarnaast werkte ik als ambulant begeleider. Zo kwam de Montini
opnieuw op mijn pad, omdat ik daar een jongen mocht begeleiden. Van het een kwam het ander. Ik
breidde mijn werkzaamheden op school uit en kwam in het zorgteam te werken. Toen er gezocht
werd naar een nieuwe intern begeleider besloot ik om deze uitdaging met beide handen aan te
pakken.
Ik zet mij in om samen met het team het onderwijs en de zorg aan onze kinderen verder te
ontwikkelen. Ik ben op maandagochtend, dinsdag en donderdag op school aanwezig en kijk ernaar
uit om u te ontmoeten.
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Vakanties
Herfstvakantie: 22 okt t/m 30 okt
Kerstvakantie: 24 dec t/m 8 jan
Voorjaarsvakantie: 25 feb t/m 5 maart
Paasweekend: 7 april t/m 10 april
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei
Hemelvaart: 18+19 mei
Pinksteren: 29 mei
Zomervakantie: 8 juli t/m 20 aug

Studiedagen 2022-2023
Maandag 19 september
Vrijdag 21 oktober
Donderdag 17 november
Dinsdag 6 december
Vrijdag 24 februari
Maandag 13 maart
Woensdag 17 mei
Donderdag 15 juni

Kinderen zijn uit om 12.00 uur op: vrijdag 23 december, woensdag 22 maart en vrijdag 7 juli

Met vriendelijke groet,

Mede namens het team,
Milou van Wensen

4

