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 Montininieuws nr. 10.  18 november 2022 

 

 

Belangrijke data  
Donderdag 24 november 19.30 uur (inloop 19.15) Ouderavond over de schoolontwikkelingen 

Maandag 5 december Sinterklaasviering 

Dinsdag 6 december  Studiedag, kinderen gehele dag vrij 

Woensdag 21 december Kerstviering met avondeten (tijd volgt nog) 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Sint is weer in het land. Na alle hectiek van een kapotte stoomboot, is hij gelukkig met het vliegtuig 

gekomen.  

Wat is de school toch prachtig versierd! Veel elementen van het sinterklaasjournaal zijn terug te 

vinden in de versiering. Een groot compliment voor alle ouders die hier zo hard aan gewerkt hebben. 

Zelfs een groot gedeelte van de zondag zijn zij bezig geweest met het versieren van de school. Dank 

jullie wel!  

 

Ouderavond 24 november 

Aanstaande donderdag 24 november is er weer een ouderavond. Deze ouderavond duurt ongeveer 1 

½ uur. Op deze avond zullen wij u informeren over het verbeterplan dat wij aan het uitvoeren zijn. 

Wij starten deze avond plenair en vervolgens gaan wij uiteen. U kunt dan een keuze maken waar u 

heen wilt. De kwaliteitskringen; jenaplan/burgerschap, wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs, 

rekenen, taal en hoogbegaafdheid zullen u dan informeren over de doelen waar zij dit jaar aan 

werken en over de eerste 90 dagen doelen die bijna afgerond zijn. Als u binnenkomt kunt u 

intekenen voor twee kwaliteitskringen.  

U heeft een bericht via Parro ontvangen met de vraag of u aanwezig bent op de ouderavond. Wij 

willen dit graag weten voor de hoeveelheid stoelen die wij moeten reserveren. 
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Het (meer)begaafdheidsbeleid op de Montini 

We zijn bezig met de implementatie van ons (hoog)begaafdheidsbeleid. De Montinischool begeleidt 

als Jenaplanschool kinderen in hun ontwikkeling, waardoor ze als volwaardige wereldburger hun 

bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Jenaplan onderwijs wil kinderen, mens laten worden 

in relatie met de ander. Ieder mens heeft daarbij zijn eigen talenten en mogelijkheden, die optimaal 

benut moeten worden. Om dit te realiseren, willen we passend onderwijs bieden aan elk kind. 

‘Jenaplan’ en ‘passend onderwijs’ gaan uit van optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, 

waarbij onderwijs op maat geboden wordt. Door meer- en hoogbegaafde kinderen verdiepings-, 

verrijkings-, en verbindingsinterventies aan te bieden, wordt de motivatie, het zelfbeeld en 

metacognitieve vaardigheid van het kind verbeterd. Dit bevordert excellentie en resulteert in een 

positieve schoolbeleving. Het bewerkstelligt betere schoolresultaten en voorkomt onderprestatie en 

uitval. Zo beginnen we aankomende week, in de midden- en bovenbouw, met het aanbieden van 

verdiepings-, verrijkings- en verbindingsinterventies door middel van Levelwerk. Levelwerk biedt 

materiaal voor taal, lezen, rekenen en een grote variatie aan opdrachten. Hierbij kun je denken aan 

techniek, creativiteit, puzzels en denkspellen. Er is aandacht voor executieve functies en 

metacognitieve vaardigheden met creatieve, technische, sociale en kunstzinnige opdrachten. 

De kinderen werken dan met een driedeling in de lesstof: kinderen beginnen met hun 

verdiepingswerk en pas daarna hun reguliere (compacte) werk. Wanneer een kind ook 

verrijkingswerk (verbredingswerk) heeft dan zal de overige tijd hieraan besteed worden. 

 

In de midden- en bovenbouw wordt voor de (hoog)begaafde kinderen (of wanneer hier een sterk 

vermoeden van is) een peergroep opgezet waar gemiddeld per week 60 tot 90 minuten begeleiding 

wordt geboden door een stamgroepleider en/of de HB specialist. De focus ligt op plannen, coachen, 

leren doorzetten en tips geven. Instructies en beantwoorden van vragen vindt ook in de stamgroep 

plaats door de stamgroepleider.  

In de onderbouw is het streven, wanneer er vermoeden is van (hoog)begaafdheid, om binnen 6 

weken na aanmelding het ontwikkelingsniveau van een nieuw kind vaststellen. Om dit te kunnen 

realiseren, worden signaleringsfases structureel doorlopen uit de methode ‘Knappe Kleuters’. 

Levelspel wordt dit schooljaar geïmplementeerd, waardoor er in elk cluster een ontdekhoek zal 

komen en het streven is dat ook groep 3 dit schooljaar gaat meedraaien in Levelwerk. 

Levelspel bereidt kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong voor op het werken met Levelwerk. Het 

is een gestructureerd pakket met materialen, speciaal ontwikkeld voor kleuters die ‘meer’ kunnen en 

bestaat uit 2 boxen. Elke box bevat 18 puzzel- en spelopdrachten. Wanneer een kind in groep 3 nog 

onvoldoende taalniveau heeft om met levelwerk te starten, kan het ook het eerste half jaar nog uit 

de voeten met levelspel. 

Wanneer uw kind gaat meedraaien in de aanbieding van Levelwerk zal u hierover een bericht krijgen 

van de betreffende stamgroepleider. We hopen jullie hiermee van voldoende informatie te hebben 

voorzien. Heeft u vragen dan kunt u ook altijd terecht bij de stamgroepleider van uw kind.  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens het team, 

Milou van Wensen 


