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Wij staan voor goed onderwijs. Het kind is onze LeidRaad. Verbonden met de wereld 

maken we ruimte en zien we elkaar. Samen eigenaar van ontwikkeling; wij zijn SKBO.

De onverwacht tegenvallende score van 2017 is voor ons aanleiding om 
goed te analyseren hoe deze resultaten zijn ontstaan. Zeker ook omdat 
dezelfde groep 8 in januari nog goede resultaten op de leerlingvolgsys-
teemtoetsen van CITO heeft gehaald. Daarom hebben we nog extra de, 
door het ministerie O&W goedgekeurde, ROUTE-8 Eindtoets afgenomen. 
We wilden daarmee meer zicht krijgen op hoe representatief de CITO 
eindtoetsresultaten zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs. De resulta-
ten van de ROUTE-8 Eindtoets wijken behoorlijk positief af van de 
CITO-resultaten. Gelukkig zijn de kinderen, op basis van wat ze alle  
jaren hebben laten zien, sowieso geplaatst op de scholen van hun keuze 
zodat ze daar een mooie start kunnen maken!

Leerlingparticipatie heeft een steeds 
concretere invulling gekregen binnen 
MSE. Mooi om te zien hoe de oudere 
leerlingen de jongere leerlingen onder-
steunen door Montessorilesjes te geven, 
het lezen te begeleiden of bijvoorbeeld 
te helpen met knutselen. Ze kunnen 
daarmee weer nieuwe vaardigheden 
ontwikkelen en op een andere manier 
ontdekken en laten zien waar ze goed in 
zijn. 

Centrale Eindtoets 2017

2016

535,2

2017

532,6

2015

536,7

Kinderen zijn de dat-belooft wat-middagen 
steeds meer gaan ontdekken als een kans 
om te laten zien wat ze kunnen. De 
middagen worden kleurrijker en er zit meer 
variatie in de verschillende optredens. 
Leuk om te zien is dat de kinderen ook zelf 
zorgen voor het programma, de 
presentatie en het geluid!

Samen school zijn doe je niet alleen als 
het goed gaat. Onze school is dit school-
jaar zwaar getroffen door het leed van 
kinderen, ouders en collega’s. Dat is 
hard, maar gelukkig hebben we daar-
door ook mogen ervaren wat een warme 
gemeenschap MSE toch altijd weer is. 
Met veel steun van elkaar en van ouders 
voelen we ons rijk en sterk ook op hele 
moeilijke momenten. 

Met een subsidie van het lerarenontwik-
kelfonds zijn twee leerkrachten energiek 
aan de slag gegaan om maakonderwijs 
op MSE vorm te geven. Bij kinderen 
stimuleert dat planmatig werken en 
creatief denken, en ze vinden het ook 
nog eens fantastisch om te doen.  Ook is 
er een pilot gedraaid met ‘Getal en 
Ruimte Junior’; een nieuwe rekenmetho-
de met veel mogelijkheden om kinderen 

extra hulp of 
extra uitdaging 
te bieden en 
met een mooie 
doorgaande lijn 
richting voort-
gezet onder-
wijs. Zowel 
leerkrachten als 
kinderen zijn 
enthousiast.    

Met allerlei activiteiten zijn we actief 
geweest om de ruimte voor onze leerlingen 
te vergroten. We hebben bijvoorbeeld extra 
buitenlessen gegeven. Er zijn ook allerlei 
excursies geweest, waarmee lesstof voor 
kinderen meer gaat leven. Bij het uitbrei-
den van ruimte 
hoort ook het 
vergroten van de 
maatschappelijke 
betrokkenheid 

van kinderen. Ik voeg iets toe aan mijn omge-
ving is een van onze Montessoribeloftes. 
Leerlingen geven daar invulling aan door 
bijvoorbeeld het voorlezen van de krant en 
pannenkoeken bakken voor bejaarden en het 
project ‘young impact’ 

Leer mij het zelf te doen!
“Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Betrek me en ik zal geïnspireerd worden." (Confucius)

Zien & Zijn  
Als je echt kijkt zie je 

zoveel meer! Wij kijken 
naar de mogelijkheden van 

kinderen en scheppen de 
voorwaarden om ze te laten 

zijn wie ze kunnen zijn en ze 
te laten zien waartoe ze in 

staat zijn.

Samen
Verstandig, verrassen, 

verwonderen, verbinden, 
verbazen, verankeren, 

veranderen, verantwoorden, 
verbeelden, vertrouwen.  

Van ver... naar heel dichtbij. 
Je kunt het niet alleen en je 
hoeft het niet alleen te doen 

want samen zijn wij MSE!

Het kind 
Kinderen zijn van nature 

ondernemend en leergierig. 
Ze willen de wereld ontdekken. 

Ze zitten vol vragen, dromen 
en wensen. Ze maken plannen, 
experimenteren, verrassen en 

verbazen ons. Wij hoeven ze 
niet te leren wat ze moeten 

denken, maar hoe ze moeten 
denken en bieden onderwijs 

aan dat daarbij past. Passend 
onderwijs: waar ‘anders' 

gewoon is, kan meer! 

Iedereen voelt  zich prettig in 
een veilige en uitdagende 

omgeving. Wie zich gelukkig 
voelt, leeft in een wereld van 

mogelijkheden en kansen. Om te 
‘groeien' is ruimte nodig. Wij 

zorgen er met elkaar voor dat 
we die ruimte geven en nemen.  

Ruimte

Onderwijs
MSE gaat voor goed onderwijs 

dat als opbrengst gelukkige 
leerlingen heeft. Onze 

Montessoribeloftes helpen 
ons en de kinderen bij het 

stellen van prioriteiten en het 
behalen van doelen. Samen 

werken aan kwaliteit blijft  
een kwestie van dagelijks de 

uitdaging aangaan met jezelf 
om door te ontwikkelen. 


