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Het Montessori-gedachtegoed wordt
uitgedragen door de drie brede Montessori-
doelen: Persoonlijk Leiderschap; Creativiteit 
(met kleine en grote C); Maatschappelijke 
 betrokkenheid. Het onderwijs wordt gegeven 
aan de hand van zes karakteristieken: hoofd, 
hart en handen; samenhang in leerstof; 
 reflecteren; binnen- en buitenschools leren; 
sociaal leren en leren kiezen.
We zijn bezig met een onderwijsvernieuwing 
waarbij de mentor en docent steeds meer 
als coach gaat fungeren en het onderwijs 
leerdoelgericht wordt vormgegeven.

We laten ons inspireren door het 
pedagogisch-didactisch erfgoed van 
Maria Montessori. Dat houdt in dat we 
een leerlinggerichte school zijn waar, 
naast kennis opdoen, de begeleiding 
van leerlingen in hun totale ontwikkeling 
centraal staat. De pedagogiek kenmerkt 
zich door een open sfeer: leerlingen krijgen 
vertrouwen; ze worden niet als gelijk maar 
wel als gelijkwaardig beschouwd. 
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Leerlingen in leerjaar 1 werken met “bouw-
stenen”. Deze bouwstenen geven richting 
aan het leerproces en geven meer eigenaar-
schap aan de leerling. Alle vakken werken 
met dit onderwijskundige principe. De  
leerlingen gebruiken hun eigen device.

Opleidingsschool
We zijn een gespecialiseerde opleidings-
school. We vragen onze studenten de
potentie van de unieke werkplek optimaal te 
benutten. We hanteren een Montessoriaanse 
wijze van begeleiden: we bieden kader en 
structuur voor individuele leervragen, 
 volgens het principe ‘vrijheid in gebonden-
heid’. De studenten krijgen ondersteuning bij 
hun leervragen, volgens het motto: ‘leer het
mezelf te doen’. De begeleiders zullen 
 eerder vragen stellen, dan antwoorden 
 geven.

Alle LIO’s volgen samen met de nieuwe 
 docenten een Montessori-cursus. Dat is  
een cursus waarin je leert wat wij belangrijk 
 vinden in het Montessori-onderwijs en waar 
wij voor staan. De cursus wordt gegeven 
door de Opleider in de School.
LIO’s krijgen bij hun onderzoek ondersteuning 
van een onderzoeksbegeleider (OCS).

Karakteristieken Montessori-onderwijs
• Hoofd/hart/handen
• Leren kiezen
• Reflecteren
• Sociaal leren
• Samenhang in leerstof
• Binnen en buiten school


