
 
De Oude Werf 5b, 3741 CS Baarn tel: 035-5426212 www.montinischool.nl 

 

 

1 

 Montininieuws nr. 21; 17 maart 2023 

 

 

Belangrijke data 
 

Woensdag 22 maart Studiedagmiddag team, kinderen vanaf 12.00 uur vrij 

 

Kijk ook in de Parro agenda voor activiteiten per stamgroep. 

 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

De komende twee maanden zal ik me verder verdiepen in de schoolontwikkeling (kwaliteitskringen). 

Dat betekent dat ik ga zitten met de leden van de kwaliteitskringen om nog meer thuis te raken in de 

gemaakte plannen en om deze met elkaar aan te scherpen en vooruit te kijken naar welke doelen er 

voor volgend jaar staan gepland. Dit hoort ook bij de fase van even pas op de plaats maken en ons 

bezinnen op de gemaakte kwaliteitsslag. Fijn om dat nu met meer rust en reflectie te kunnen doen. 

 

Verkeersveiligheid rondom school 

Graag wil ik u vragen om rondom de school van de fiets af te stappen en niet over de stoep te 

fietsen. Dit is onveilig en er ontstaan hierdoor regelmatig (bijna) ongelukken. Voor de veiligheid van 

de kinderen graag afstappen en de fiets aan de hand meenemen. Vriendelijk bedankt alvast. 

 

Hartelijke groet, 

Marcia van Roo 
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Meesterstukken Taalgids 

Vier stamgroepleiders van de Montinischool 

hebben hun meesterstukken gepresenteerd en 

hebben daarmee hun opleiding voor levend 

taalonderwijs afgerond.  

De onderwerpen waarop zij zijn afgestudeerd zijn: 

Vrije teksten, Klassenvergadering en 

Leesmotivatie. 

 

 

 

 

Vrije teksten (Saskia en Monique) 

'Vrije tekst is een techniek om taal voor kinderen zinvol en 

motiverend te maken. Vrije teksten maken dat kinderen durven, 

denken, dromen en doen. Wat heerlijk om je ei kwijt te kunnen in een 

tekst en op papier te zetten wat je denkt en voelt. Kinderen spiegelen 

ervaringen en herinneringen en verhelderen gedachten, waardoor er 

een andere waarde wordt gegeven aan zichzelf, de ander en de 

omgeving. Niet alleen het schrijven van een vrije tekst, maar ook met 

een passende illustratie een tekst uitdagend vormgeven en het 

eindproduct publiceren, is wat we willen. Kinderen bepalen zelf 

waarover, wanneer en in welke vorm ze schrijven.  

Behalve zich schriftelijk uit te drukken, leren kinderen ook kritisch 

naar hun eigen tekst kijken. Dit doen ze samen met de stamgroep 

tijdens de tekstbesprekingen. Er is in het geheel van de vrije 

tekstcyclus steeds samenhang tussen spreken, luisteren, schrijven en 

lezen. In dit meesterstuk gaan we op zoek naar de mogelijkheden om 

de vrije tekst en tekstbespreking een nieuw leven in te roepen op de 

Montinischool, zodat de kinderen wekelijks ondergedompeld worden 

in bruisend bad vol met levendige vrije teksten.' 
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Klassenvergadering (Erika) 

'We werken toch met de leerlijnen van DATplus, dus we doen toch 

alles al?’ Een opmerking die ik hoorde toen ik op de Montini kwam 

werken. En ja, we doen een heleboel aan taal, de hele dag door. 

Maar hoe levend, inspirerend en betekenisvol is het precies? Tijdens 

de opleiding werd ik iedere keer weer opnieuw geïnspireerd om op 

een andere manier met taal aan de slag te gaan. Ik zag het 

enthousiasme bij de kinderen. ‘Mag ik een vrije tekst schrijven?’, ‘Ah, 

jammer dat het pauze is, ik wil nog even verder', ‘Gaan we weer met 

de stempels en de rollers werken?', ‘Mag ik de volgende keer in het 

logboek schrijven?', ‘Wat knap dat jij zo'n mooie tekst geschreven 

hebt'. En zo kan ik nog een hele tijd doorgaan met opmerkingen die ik van kinderen heb gehoord. Ik 

werd mij er steeds meer van bewust dat taal geen vak apart is. Dat je levend taalonderwijs de hele 

dag door kunt inzetten. Dat je samen met de kinderen kunt genieten van taalontdekkingen. En ik 

vond steeds meer levensechte situaties om direct met taal aan de gang te gaan. Het was fijn om de 

taalgidsopleiding samen met drie collega’s te kunnen volgen. Hierdoor konden we sparren over de 

huidige situatie op school, de voor ons gewenste situatie en de route hier naartoe. We hebben het 

laatste half jaar grote stappen kunnen zetten in ons taalonderwijs. De vrije teksten zijn een onderdeel 

van het weekplan geworden, het team krijgt inzicht in de leerlijnen, er zijn verbeterplannen voor 

spelling en taal gemaakt en het taalonderwijs is meer zichtbaar geworden in de school. Dit 

meesterstuk gaat over de klassenvergadering. Ik wilde graag meerdere ervaringen en onderwerpen 

met elkaar combineren. Het uitgangspunt was het mooie Jenaplanonderwijs waar echt mijn hart ligt. 

De verbinding maken tussen Jenaplan, taalonderwijs, sociale veiligheid en burgerschap. Allemaal 

belangrijk en zeker geen aparte vakken, maar juist in samenhang enorm betekenisvol en verrijkend 

voor ons onderwijs. De training ‘positive discipline classroom educator’ gaf mij stof tot nadenken en 

een stevige basis om de klassenvergadering te kunnen organiseren in mijn groep. De bezoeken aan de 

scholen en gesprekken met medewerkers gaven mij input om dit meesterstuk verder uit te kunnen 

werken. De taalgidsopleiding heeft mij geënthousiasmeerd, gemotiveerd en geïnspireerd om met taal 

aan de slag te gaan. En de samenwerking met mijn collega’s heeft mij ook geholpen om dit 

meesterstuk te kunnen maken. Ik wil iedereen hiervoor hartelijk bedanken!' 

 

Leesmotivatie (Wietske) 

'Het leesniveau van kinderen en met name jongeren, is de laatste 

jaren behoorlijk aan het dalen. Uit de literatuur blijkt, dat 

leesmotivatie en leesvaardigheid sterk met elkaar zijn verbonden. 

Kinderen die gemotiveerd zijn om te lezen, zullen meer lezen en 

daardoor ook beter (gaan) lezen. Het is daarom van belang om 

binnen de school een leescultuur te creëren, waarbij kinderen, 

groepsleiders en ouders allemaal een rol spelen in het ondersteunen 

van de kinderen, om zich tot gemotiveerde lezers te kunnen 

ontwikkelen. Ik heb onderzocht welke stappen wij op de Montini 

kunnen zetten om deze leescultuur verder uit te bouwen en een 

doorgaande lijn binnen de school neer te zetten.' 
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Tuindag 

‘’Mooi groen schoolplein & moestuin bij school als voorbeeld 

voor andere scholen!’’ 

Afgelopen zaterdag waren er veel ouders en kinderen die 

kwamen helpen. Er is nieuwe aanplant in de grond gezet, 

aangeschaft vanuit de bijdrage vanuit het Oranjefonds (NL doet).  

Denk aan: magnolia, kamperfoelie, een tulpenboom en een kiwi 

en passievrucht voor in de moestuin. Ook in de moestuin is hard gewerkt en de tuin is klaar voor het 

nieuwe groeiseizoen. Er is een nieuwe vracht wilgentenen ingevlochten, er is gesnoeid en geveegd.   
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Medezeggenschapsraad 

Beste ouders/verzorgers, 

Hartelijk dank dat jullie massaal de moeite hebben genomen om te stemmen op de kandidaten voor 

de Medezeggenschapsraad (MR). De opkomst was groot! De stemmen zijn woensdag geteld en het 

nieuwe lid van de medezeggenschapsraad namens de ouders is Bianca Simon! 

We willen nogmaals alle kandidaten bedanken voor hun interesse en inzet. De MR heeft haar deur 

altijd openstaan voor alle ouders die iets kwijt willen over beleidszaken op school. Je mag de MR 

leden altijd aanspreken op school, een vraag sturen of een afspraak maken.  

Het emailadres is mr@montinischool.nl  

 

Groeten,  

de MR 

  

mailto:mr@montinischool.nl
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Schooltuinieren is een prachtige bezigheid voor de kinderen! 

Je eigen Proeftuin! Schrijf je nu in! 

Begin datum 3 april 2023 

€20 per seizoen, per kind, 6m2, alles inclusief! 

 

Zelf een eigen stukje grond bewerken? Zelf zaaien en oogsten? Lekker buiten bezig zijn en vieze 

handen krijgen? Groenten van eigen tuin eten en vazen vol met bloemen plukken? Het kan allemaal 

met je eigen schooltuintje! Onder begeleiding van De Groene Inval team kunnen de Baarnse 

basisschoolleerlingen ook dit jaar weer groenten en bloemen zaaien. De oogst mag natuurlijk mee 

naar huis! Ook kan er weer worden ingeschreven voor Ouder & Kind tuinieren. Dit is om de kinderen 

in de lagere groepen met hun papa, mama, opa of oma ook in de gelegenheid te stellen kennis te 

maken met tuinieren! 

Aanmelden kan via website www.degroeneinval.nl/tuinen/inschrijven.  
Aanmeldingen zijn nog van harte welkom maar denk erom, vol is vol dus wees er snel bij! 

 
De Groene Inval - De Geerenweg 8 - 3741 RS  Baarn - 035 5416013 

 

http://www.degroeneinval.nl/tuinen/inschrijven

