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Montessorionderwijs? 
 
Montessorionderwijs is methodeonderwijs. Het is onderwijs 
volgens de grondslagen van Maria Montessori. De kern van 

het montessorionderwijs wordt meestal samengevat in de 
uitspraak: "Help mij het zelf te doen". 
 
In het montessorionderwijs leren de kleuters dezelfde 
dingen als in het gewoon onderwijs, maar ze worden op een 
andere manier aangebracht. 
 
In dit boekje willen wij u wegwijs maken in de belangrijkste principes van het 
Montessorionderwijs en hoe dit dan concreet vorm krijgt in het schooltje te Mullem. 
 
Daarnaast geven we u ook heel wat praktische informatie mee over het reilen en zeilen in 
ons klasje. 
 



Maria Montessori 

Maria Montessori, geboren in 1870, was de eerste vrouwelijke arts in 
Italië en werd hoogleraar in de antropologie aan de universiteit van 

Rome. Door nauwkeurige observaties en proefnemingen kwam Maria 
Montessori tot een opvoedingsmethode waardoor kinderen met een 
beperking even goede leerresultaten behaalden als normale kinderen. 
Hierna paste zij haar methode ook toe op normale kinderen. In opdracht 
van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar “Casa dei 
Bambini”, waarin kinderen wiens beide ouders buitenshuis moesten 
werken, opgevangen en begeleid werden. De resultaten waren 
spectaculair. Haar methode werd wereldbekend en in vele landen 
toegepast. Haar inzicht in en begrip voor kinderen en haar ideeën om hen 
te helpen bij hun ontwikkeling tot gezonde, evenwichtige en kritische 
volwassenen, zijn ook vandaag nog actueel en zinvol. 
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Montessorionderwijs in een notendop 
 Ieder kind krijgt onderwijs op maat. 
 Het richt zich op de psychische, sociale, intellectuele en creatieve  
aspecten van het mens-zijn. 

 Zelf doen, zelf ontdekken en zelf ervaren leiden tot de ontwikkeling van  
zelfstandigheid en het leren dragen van verantwoordelijkheid: help mij het zelf te  
doen. 

 Verschillen in aanleg en tempo worden niet genegeerd, maar gerespecteerd. 
 De leerkracht als begeleider. 
 Er is een ononderbroken ontwikkelingsgang voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.  

 Zittenblijven in de traditionele zin komt niet voor. 
 Kinderen moeten vrije keuze hebben. Ze hebben vrijheid in gebondenheid. Een kind 

moet beslissingen kunnen nemen, het dagelijkse leven is immers een 
aaneenschakeling van beslissingen nemen. Vrije keuze zorgt voor een grotere 
concentratie op het werk en het kind voelt zelf aan wat het nodig heeft om verder 
te komen. 
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Waarom montessorionderwijs? 
 Het algemeen doel is hulp te bieden waardoor een kind zich ontwikkelt tot een 

zelfstandige persoonlijkheid.  
 Het kind leert verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn eigen handelen. Het leert 

tevens medeverantwoordelijkheid te dragen voor zijn omgeving en de samenleving. Zelf 
doen, zelf ontdekken en zelf ervaren is de beste manier hiertoe. 

 Kinderen leren werken binnen een gestructureerde vrijheid: vrijheid in 
gebondenheid. De leerkracht biedt doelbewust bepaalde opdrachten aan waaruit het 
kind moet kiezen. Kiezen om niks te doen is hier onmogelijk. Er wordt namelijk 

verwacht dat de leerling steeds bezig is. En vooraleer aan een volgende 
opdracht te beginnen, moet de vorige volledig zijn afgewerkt. 
 
 
 
 
 
 



Montessorimateriaal 
 Specifiek materiaal, ontwikkeld vanuit haar visie. 
 Met het materiaal wordt ingespeeld op de gevoelige perioden van het kind. 

o Tussen 0 en 3 jaar zijn kleuters gevoelig voor:  

 Oefeningen uit het dagelijkse leven (opruimen, vegen, tafel 
afruimen,...) 

 Zintuiglijke oefeningen 
 Geheugenoefeningen  

o Tussen 3 en 5 jaar zijn ze gevoelig voor: 
 Nauwkeurigheid  
 Interesse in woorden 
 Spelenderwijs gaan kleuters allerlei woorden 

kennen, ze gaan ze maken met losse letters en komen zo tot 
spontaan schrijven 

 Interesse voor wiskunde, vooral voor getallen 
 Gevoelig voor details: zo komen ze tot abstractie, wat verreist is bij 

wiskunde 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Zintuiglijk materiaal 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkelingsmateriaal 

Taal, rekenen & kosmische 

opvoeding 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huishoudelijk materiaal 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschappen van dit materiaal: 

Interesse opwekken 

Controle van de fout (zelfcontrole) 

Isolatie van de eigenschap 

Opklimming in moeilijkheid 

Beperking in hoeveelheid 

Multifunctioneel 
Aantrekkelijk 



Montessoriregels 
 

Ik ben altijd beleefd. 
Ik beheers mezelf. 
Ik ben altijd bezig. 

Ik laat me niet storen. 

Ik stoor de ander niet. 
Ik vermijd lawaai. 
Ik werk met orde. 
Ik werk nauwkeurig. 
Ik werk netjes. 

Ik werk mijn taak steeds af. 

 



Welke principes merk je nog op in onze klas? 
 

 De juf biedt het materiaal aan maar het kind maakt uit of het al dan niet met het  
 materiaal verder wil werken. 

 De juf lost niet de problemen op die het materiaal met zich brengt, het gaat om het  
 overwinnen van het materiaal. 

 Het helpt niet als men zegt dat ze iets fout doen, beter is laten zien hoe iets wel kan. 
 Kinderen mogen het materiaal op een creatieve  manier gebruiken. 
 Het vrije werk met het materiaal geeft de kans om er op eigen wijze van alles aan te  

 ontdekken. 
 De juf trekt zich terug als het kind zich concentreert. 
 Het materiaal dat ze gebruikt hebben, ruimen ze zelfstandig op. 
 Straffen en belonen zoveel mogelijk overbodig maken. 
 De relatie kinderen en onderwijsgevenden is gelijkwaardig. 

 
 

 



Alle leeftijden in één klasje 
 Het werk van 5-jarigen kan 3-jarigen interesseren en omgekeerd. 
 Meer leeftijden bij elkaar stimuleert en inspireert. 
 Een natuurlijke manier van opgroeien. 
 Stimuleert sociale gevoelens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Een dag in onze klas 

 Jas uit, schoenen uit & pantoffels aan. 
 Fruit, koek & water in de snackkast. 

 Individueel aan het werk met het montessorimateriaal tot 10.00 
 uur 

 Korte speeltijd  
 Na de speeltijd mogen de kleuters werken per 2  
 Middagpauze: naar huis, warme maaltijd of boterhammen op  

     school. 
 In de namiddag mogen de kleuters per 3 werken. 
 Elke dag sluiten we gezamenlijk af met een kort kringmoment en  
      wensen wij elkaar goede avond. 

 
 
 



 

Op ontdekking in onze klas 

 In onze klas hebben we verschillende kasten: de muzische kast, de rekenkast, de 
taalkast, de montessorikast, de lees- en schrijfhoek, de zandbak,... 

 Voor 10 uur werken we individueel met materiaal uit de kasten. De bouwhoek en de 
muzische kast zijn dan nog gesloten. 

 Een rood of groen gezichtje sluiten of openen de kast. 
 Kleuters mogen aan de snacktafel. 
 Kleuters mogen een werkje laten liggen met hun 

naam erbij. Zo kunnen ze er later aan verder werken. 
 In onze klas zal je merken dat we vaak op een matje 

werken. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schooluren 
 
 
 
 
 
 
 
Voor- en naschoolse opvang:  
Stad Oudenaarde voorziet opvang in het schooltje. 
Elke morgen vanaf 7 uur en ’s avonds tot 18 uur.  
Op woensdagnamiddag is er momenteel geen opvang. 

 
 

Maandag  8.35 – 12.20 13.50 – 15.35 

Dinsdag  8.35 – 12.20 13.15 – 15.35 

Woensdag  8.35 – 12.20  

Donderdag  8.35 – 12.20 13.15 – 15.35 
Vrijdag  8.35 – 12.20 13.15 – 15.35 



Mama, ik ben de bloem… 
 
Alle kinderen van de klas mogen een kenteken kiezen op de eerste dag dat ze naar school 
komen. Dit kenteken gebruiken wij de hele kleutertijd door.  

 
Naast dit kenteken schrijven wij de naam van het kind in drukletters en schrijfletters. Op 
deze manier komt het kind in contact met verschillende 
schrijfwijzen van letters en het herkennen van letters. 

Dit kenteken gebruiken wij en de kinderen: we hangen dit 

aan de kapstok, in de kastjes waar hun schooltas staat, in 

de kast met de werkjes die zij hebben gemaakt,… 

 

Als ouder kan je dit ook gebruiken om hun spullen te 

naamtekenen. 

 



 

Post! 

 

 

Alle kinderen hebben een heen-en-weermapje. Op dit mapje staat 

ook hun kenteken. In dit mapje stoppen wij de brieven die voor 

jullie zijn en kunnen jullie de brieven erin stoppen die voor ons 

bedoeld zijn. 

 
 

 
 

 



De snackkast 

 
In de klas hebben wij een snackkast die in de eethoek staat. In 
deze kast ligt het fruit en de koeken van de kinderen. Deze kast is 
ook voorzien van een bestekbakje met bestek, een snijplank, een 
handdoek, een waskom. De kinderen mogen voor de speeltijd 
zelfstandig is groepjes van 4 hun fruit of koek eten. 
 
In de voormiddag mogen de kinderen 
geen koeken eten aan de snacktafel, dus 
graag iets gezond meegeven: fruit, 

groente, nootjes, yoghurt, boterham,… 
 
 

 



De eerste stappen naar de kleuterklas aangenaam maken 
 Breng vooraf een bezoekje aan de klas, zodat de omgeving, de juf en de kinderen niet 

onbekend zijn. 
 Het is voor je kind aangenaam als de eerste dag in de kleuterklas niet te 

lang duurt. Als je in de mogelijkheid bent, begin dan met een halve dag. Je kind 
krijgt dan vlug het vertrouwen dat je hem/haar komt halen. Dit bespaart je kind 
vaak heel wat verdriet.  

 Geef je kind voldoende verse kledij mee, een ongelukje is gauw gebeurd. 
 Als je kind een luier draagt: mag ik zo vrij zijn te vragen je kind een gewone 

luier aan te doen en geen luierbroek? 
 Doe je kind broekjes aan die het gemakkelijk zelfstandig 

kan uit- en aandoen, dan kan het vlugger alleen naar het toilet.  
 Kom op tijd naar school, dan is het kind er van het eerste moment bij 

en verloopt elke dag in dezelfde volgorde.  
 Maak het afscheid kort, ook al weent het.  
 
 



 

Het oudercomité 
 Op school kunnen we rekenen op een enthousiaste ploeg ouders die samen met de school 

allerhande initiatieven nemen: 

o Pedagogische voorstellen: Zou het niet leuk zijn om... 
o Helpende handen: het speeltuig is eigenhandig geplaatst! 
o Financieel een duwtje in de rug voor extra materialen door de organisatie van een 

eetfestijn, koekjesverkoop,... 
o Sinterklaasfeest, schoolfeest,... geen feest is hen teveel :-) 
o Ze zijn onze beste reclameactie. 

 Interesse? 
o Voorzitter: Mevrouw Marijke Dossche 

 
 
 
 
 



Er was eens… 
 
Er was eens een heel klein dorpje, Mullem genaamd. En daar stonden heel veel gele huisjes. In het weekend kon het er best heel druk zijn maar tijdens de 
schooldagen waren kleuters samen met Juf Kathy de baas. Ze hadden een schooltje naast een wegeltje tussen de velden. 
  
Het schooltje was op maat van de kleutertjes gesneden. Net niet te groot zodat ze zich veilig voelden vanaf de eerste dag. Kortom, het was de ideale 
overgang van crèche naar school. Het schooltje was ook niet te klein en de inkleding mocht er ook heus zijn. In de zomer van 2013 onderging het schooltje 
een ware metamorfose, klasjes en speelplaats werden aangepakt. Op de speelplaats was er een leuke klimtoren, een zandbak, een podium en natuurlijk ook 
picknicktafeltjes om even op adem te komen. Maar de kleuters en de juf wilden meer, ze wilden avontuur en ook buiten de schoolmuren op ontdekking gaan. Zo 
konden de kindjes naar de fruitboer gaan om fruit te plukken, naar het toneel, naar Rollebolle of het bos… Soms kregen ze ook zelf bezoek: de postbode die 
langs kwam met een brief, de ziekenwagen met verplegers. En ja, eens per jaar kwam de sint met zijn zwarte pieten en was er een groot feest.  
 
Alle kleuters kwamen zo goed overeen dat ze allemaal samen zaten in 1 klas. Zo leerden de allerkleinsten heel veel van de grotere. De grootsten leerden al 
gauw heel zelfstandig te zijn en heel goed zorg te dragen voor de kleinsten. Het gevoel van zo’n verantwoordelijkheid te hebben vonden ze heerlijk.  



 
Je zou misschien gedacht hebben, zo’n klein schooltje had dan toch wel praktische nadelen zoals naschoolse opvang of warme maaltijden. Neen hoor, de school 
was elke dag open van 7.00 uur tot 18.00 uur door heel lieve mensen en ‘s middags kwam zelfs iemand meehelpen om soep, patatjes en boterhammetjes als de 
beste te zien verdwijnen in de buikjes van de kindjes. Ja, ja, dit zelfs bij de moeilijke etertjes en dit natuurlijk zonder de drukte van een grote refter op 
een grotere school. 
 
En op het einde van het schooljaar was er een groot schoolfeest waar iedereen welkom was en werden de schone verstreken dagen uitbundig gevierd en 
iedereen leefde nog lang en gelukkig! 
 
Neen, lieve lezers, hetgeen jullie gelezen hebben is geen sprookje maar een echt sfeerbeeld van hoe het er in’t schooltje van Mullem aan toe gaat. Kom 
gerust eens een kijkje nemen wanneer het u past of neem contact op met de hoofdschool KBO Eine als je op zoek bent naar een kleine, familiale school waar 
je kind volledig tot ontplooiing kan komen. We zouden dolenthousiast zijn met nieuwe kindjes en vriendjes voor onze kleuters!  
  

 


