
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!

Leid aad
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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.

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! 

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. 

De scores zijn een weerspiegeling van onze verwachtingen van de 
kinderen. Fijn dat ze geplaatst zijn op de scholen van hun keuze en dat 
ze daar met een goede basis een mooie start kunnen maken!

Montessoribelofte: Ik blijf nieuwsgierig. 
Kinderen ontdekken vanuit het thema 
energie allerlei mogelijkheden. Ze 
formuleren hun eigen leervragen. En, 
hoe kan het ook anders in passend 
onderwijs, onderzoeken bijvoorbeeld ook 
wat ADD en ADHD met energie te 
maken hebben. Mooi om te laten zien 
hoe wij met elkaar ons onderwijs vorm 
willen geven met mogelijkheden voor elk 
kind. 

“De omgeving moet zo veel mogelijk 
voldoen aan de behoeften van de 
kinderen in iedere ontwikkelingsfase.”
Maria Montessori

“Van het geheel naar de delen”. 
Maria Montessori

“Kijk alleen maar naar 
kinderen en ze vertellen je 
wie ze zijn en wat ze nodig 
hebben.”  
Maria Montessori

CITO Eindscore 2016

2015

536.7

2016

535.2

2014

534.7

Een druk bezochte 
bezoekochtend

Belangstelling van ouders stimuleert een 
kind. Mooi om te zien die betrokkenheid en 
fijn om ouders te laten zien hoe hun kind 
zich ontwikkelt. Om u dat nog beter te 
laten zien, werken we ook aan een 
portfolio, waarin straks ieder kind kan laten 
zien waarmee het bezig is en waar het 
trots op is!

Een miniworkshop door een 
fysiotherapeut in het kader van het 
Alles-in-1 thema “mensen”. Fijn als er 
mensen in onze omgeving zijn die willen 
bijdragen aan ons onderwijs. 
Ook door bijvoorbeeld een ouderavond 
rondom lentekriebels te organiseren 
of het spel “gedragen gedrag” met 
ouders te spelen, laten we zien dat wij 
Samen Montessorischool Elzeneind zijn.

De Nederlandse Montessori Vereniging 
trof een tot in de puntjes georganiseerde 
school aan in een mooi nieuw gebouw 
dat past bij de visie van de school. Een 
trots team met trotse ouders en 
kinderen die zich gehoord en gezien 
voelen. We hebben mooie plannen en 
ambities gehoord en dit hebben wij ook 
al zo ervaren. Wij kennen MSE een 
volledige erkenning toe van 5 jaar.

In het verleden ligt het 
heden, in het heden ligt de 
toekomst.” 
Maria Montessori

Ons nieuwe gezonde schoolplein geeft 
ruimte om te spelen en te leren. In en 
buiten de school geven we de kinderen ook 
keuzes in waar zij willen werken. Met 
kinderen praten over de keuzes die zij 
maken, levert mooie gesprekken op. 
Dat heeft ook de pilot met flexibele 
werkplekken laten zien. (In schooljaar 
2016-2017 krijgt weer elk kind een eigen 
basisplaats, vanuit rust en structuur. Het 
Montessorionderwijs biedt, wanneer het 
werk dit vraagt, een andere werkplek of 
-ruimte).

“Vrijheid in gebondenheid, want niemand 
kan vrij zijn zonder zelfstandig te zijn”. 
Maria Montessori

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)

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


