
Nummer 3 | januari 2021 

  

Onderwijs 0-18 en kinderopvang onder één dak 

Bewegend leren | Gemotiveerd naar school | Nieuwe school - nieuwe naam 

 

ASG en GO! Kinderopvang blij met 

nieuwe samenwerking 
 

ASG en GO! Kinderopvang zijn trots om aan 

te kunnen kondigen dat zij een langdurige en 

intensieve samenwerking aangaan binnen de 

Montessori Campus. De vorming van de 

Montessori Campus vanuit één visie past bij 

de uitgangspunten van ASG en GO! 

Kinderopvang.  
 

De gemeenschappelijke betrokkenheid en 

visie zijn ook bij kinderen van de Montessori 

Campus belangrijk. Want of een kind al toe is 

aan een volgende stap hangt niet af van 

leeftijd, aanbod of systeem, maar van de behoefte en het welbevinden van het kind. Hiervoor is een 

team nodig dat dezelfde taal spreekt, vanuit dezelfde overtuiging. De ontwikkeling van het 

individuele kind staat centraal. De individuele ontwikkelingsbehoefte en welbevinden zijn leidend.  
 

Groei en Ontwikkeling 

GO! Kinderopvang ondersteunt kinderen actief bij de overgang van voorschool naar primair 

onderwijs. Zij zijn gewend hierin samen op te trekken met onderwijspartners. Voorbeelden zijn het 

3+-aanbod, de Talentgroepen en het Peuterplus-aanbod. Ook hebben ze, samen met het onderwijs, 

Doorstroomgroepen opgezet. In deze groepen komen kinderen van 3,5 tot 4,5 jaar bij elkaar, 

begeleid door een pedagogisch medewerker en een leerkracht die samen de rol van coach op zich 

nemen. Ook met het vormgeven en intensief samenwerken binnen een Integraal Kindcentrum, dat 

streeft naar één pedagogische en inhoudelijke lijn, heeft GO! ruime ervaring.  
 

Volledig aanbod 

GO! verzorgt een zo volledig mogelijk aanbod aan opvang binnen Montessori Campus. Vanaf de start 

in 2023/2024 is dit in ieder geval opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar bij het kinderdagverblijf en 

buitenschoolse opvang. We streven ernaar om vanaf augustus 2021 vanuit de tijdelijke locatie te 

starten met opvang. 
 

Plaatsingsmogelijkheden 

Nu al opvang nodig? In de nabijheid van Nobelhorst zijn er opvangmogelijkheden bij het 

Meesterwerk (El Grecostraat 171). Voor Montessorigerichte opvang kunt u voorlopig ook gebruik 
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maken van opvang bij de Keyzerskroon in Almere (Randstad 22-67). Neem voor de 

plaatsingsmogelijkheden contact op met de medewerkers van het Klant Contact Centrum van GO! op 

telefoonnummer 0320 – 294900. 

 

Aanmelden 

U kunt zich nu vanaf nu aanmelden voor opvang. Ga hiervoor naar  

www.go-kinderopvang.nl/montessoricampus. 

 

Na het versturen van het digitale formulier ontvangt u een bevestiging. Op een later moment volgt er 

een definitief plaatsingsaanbod. U wordt hierover verder op de hoogte gehouden. 
 

 

Inschrijving en kennismakingsgesprekken 

Campus-leerlingen in nieuwe jaar 
In het nieuwe jaar start de Montessori Campus met de 

inschrijving. In het voorjaar kunnen de inschrijvingen 

formeel plaatshebben, ouders en kinderen die zich 

hebben aangemeld voor volgend schooljaar, worden dan 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek voorafgaand 

aan plaatsing.  

 

Nieuwe onderwijs 

“Voor ouders en kinderen is het belangrijk om te weten wat de Montessori Campus precies voor 

school is. Want ons nieuwe onderwijs gaat echt een paar stappen verder dan de huidige school.” Die 

‘paar stappen’ zijn hele goede stappen voor ieder kind, benadrukt Emma. Daar is ze heilig van 

overtuigd. “Zoveel talent wordt nu niet gezien en zoveel tijd wordt nu niet benut in het onderwijs. 

Dat is zonde. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld al heel ver met Engels. Die kunnen in de tweede of 

derde klas van de middelbare school eigenlijk al eindexamen doen. Waarom zou je ze de stof dan tot 

het laatste jaar laten herhalen? Dat pakken wij dus anders aan.” 

Maar, benadrukt ze, het is wel belangrijk dat ouders zich realiseren dat dit echt een ander soort 

onderwijs is. “Zij moeten het oude vertrouwde systeem met regelmatige toets-momenten en 

cijferlijsten kunnen loslaten.” Dat is makkelijker gezegd dan gedaan realiseert ze zich, want er zullen 

in die 18 jaar dat een kind op de Campus verblijft vast wel eens momenten van twijfel zijn over de 

voortgang in de ontwikkeling.  

 

  

http://www.go-kinderopvang.nl/montessoricampus
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Organisch onderwijs 

Nu is het niet zo dat de Montessori Campus de voortgang niet bijhoudt, dat gebeurt wel, maar op 

een andere manier. En die voortgang verschilt ook per leerling. De ene heeft een talent voor taal de 

ander voor rekenen. Sommige zijn snelle starters, andere dieseltjes. Binnen het organisch onderwijs 

van de Montessori Campus valt niemand daardoor buiten de boot, maar volgen leerlingen een 

individuele leerroute richting het reguliere eindexamen.  

Een leerroute waarin ze vooral leren leren, veel zelf onderzoeken en uitzoeken, werkplannen maken 

en projecten uitvoeren, en waarbij ze hun talenten maximaal ontdekken en ontplooien en al doende 

veel leerplezier ontwikkelen. Het diploma (en dus het eindexamen) is uiteindelijk hetzelfde als dat 

van andere scholen maar de route naar dat diploma is anders. Dat vergt vertrouwen van ouders, 

denkt Emma. Dat soort onderwerpen vormen een mooie basis voor het kennismakingsgesprek.  

 

Aanmelden voor Montessori Campus via mail 
Leerlingen van 4 – 14 jaar kunnen worden aangemeld voor de 

Montessori Campus in de tijdelijke vestiging van De Verwondering 

via campus@mlf.asg.nl.  

Al komend jaar begint de Montessori Campus Almere met het 

nieuwe onderwijsconcept. Dat doet zij in het schoolgebouw van De 

Verwondering aan de Marie Curielaan in de wijk Nobelhorst. In 2023 

verhuizen deze kinderen dan samen met  de middelbare scholieren 

van het Montessori Lyceum Flevoland naar de nieuwe Campus. 

 

 

Leerlingen Campus pilotklas kijken terug op eerste half jaar 

‘Nu mag ik zelf bedenken wat ik wil leren’ 
Ze begonnen het schooljaar met een detox. Zo noemden de coaches de eerste paar schoolweken van 

de Campus pilotklas. Het was best een beetje raar, vertellen Michelle van Beurden, Maritt Akse, Liv 

Groot en Dylan Remmelts. “Ik dacht na een paar weken, als dit zo blijft weet ik niet of ik de goede 

schoolkeuze heb gemaakt.” Maar, het bleef niet zo ontdekte Michelle, en inmiddels is ze meer dan 

tevreden met haar schoolkeuze. 

mailto:campus@mlf.asg.nl
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Wat er raar aan was, legt Maritt uit, 

was dat er maar heel weinig hoefde. 

Ze hadden echt veel vrijheid in wat 

ze wilden oppakken om te leren. “De 

bedoeling erachter was dat we 

loskwamen van hoe de dingen op de 

basisschool gingen.” Michelle kreeg 

op de basisschool ‘gewoon’ les van 

een juf die alles uitlegde en vertelde 

wat je moest doen. “Nu moet ik alles 

zelf plannen en zelf doen. En ik mag 

ook voor een deel zelf bedenken wat 

ik wil leren.” 

Een deel van de tijd besteden de 

leerlingen van de Campus pilotklas die 

gehuisvest is in het Montessori 

Lyceum, namelijk aan projectmatig onderwijs. Dylan: “Dat moet een onderwerp zijn waar je vakken 

aan kunt koppelen. En dan moet je van tevoren bedenken wat je ervan wilt leren, en hoe je aan al die 

informatie wilt komen. Dat bespreek je – voor je aan de slag gaat – met je coach. Zo heten de 

leerkrachten bij ons.”  

 

Schaalmodel van de Dode Zee 

Liv heeft tot nu toe drie projecten uitgevoerd. Een over de Eerste Wereldoorlog, een over paarden en 

een over de Dode Zee. Het laatste project vond ze het leukst. “We hebben behalve veel onderzoek 

ook een schaalmodel van de Dode Zee gemaakt en daar allerlei proeven mee gedaan. Dat was cool.” 

Michelle heeft onder andere een project gewijd aan het beroep van stewardess. “Ik ben erachter 

gekomen dat ik dat niet wil worden.” Maritt verdiepte zich onder meer in Australië. “Ik was 

benieuwd naar de ontstaansgeschiedenis van dat land.” 

Naast de projecten doen de 33 leerlingen van de pilotklas ook andere opdrachten. Op de computer 

staan voor veel vakken taken klaar. Een deel van de tijd zijn ze daar mee bezig. Ook zijn er op vaste 

momenten vakdocenten voor Engels en wiskunde waaraan ze tekst en uitleg kunnen vragen over 

dingen die ze niet snappen. Liv vindt het fijn dat ze zelf kan kiezen op welk moment ze welk vak doet. 

Dat maakt school leuker vindt ze. Maritt vult aan: “En als je een vak moet doen wanneer je echt geen 

zin hebt, leer je er minder van.”  

 

 

 

 Liv, Dylan en Maritt 
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Zin maken 

Bij de meiden komt er altijd wel een moment waarop ze de minder leuke vakken oppakken. Maritt: 

“Soms moet je natuurlijk gewoon zin maken. Maar docenten houden je ook wel bij de les hoor. Laatst 

liet mijn coach me zien dat ik de meeste tijd aan geschiedenis en Nederlands en wiskunde had 

besteed, maar nog nul uren in biologie en kunst had gestoken. Dus dan bedenk ik een project dat 

vooral over biologie of kunst gaat. Want uiteindelijk wil je wel je doel bereiken; je wilt later een 

bepaalde baan en daar heb je een diploma voor nodig. Dus je moet wel zorgen dat je alle vakken 

doet en begrijpt.” 

Dylan (11) kijkt nog niet zo ver vooruit. Hij neemt 

soms wat meer vrijheid dan de bedoeling is. Hij 

gamet bijvoorbeeld weleens wat langer dan mag. 

Daar wordt vaak wel wat van gezegd, want dat is 

niet de bedoeling. Dylan is best beweeglijk, vindt 

hij. Hij is blij dat hij wel zijn energie kwijt kan op 

school. “Je hoeft niet voortdurend stil te zitten.” 

Hij vindt het ook heel fijn dat hij geen huiswerk 

heeft en geen toetsweken.  

De leerlingen maken op eigen initiatief toetsen 

waarmee ze controleren of ze de lesstof 

beheersen, maar dat levert geen cijfers op. “Die 

kan je coach je wel vertellen hoor, als je dat belangrijk vindt”, vertelt Maritt. “Als je onzeker bent of 

je nu ergens goed in bent of niet weet de coach wel of het een 8 of een 4 was. Maar daar gaat het op 

school dus niet om. Het gaat er om of je wat met het geleerde kan.”  

 

 

Skills Garden draagt bij aan een gezond leven 
 

Nu we zoveel thuiszitten merken we hoe belangrijk een rondje lopen is. Het doet meer dan je 

lichaam in beweging zetten, het scherpt ook je geest. Om die reden gaat bewegen een heel 

belangrijke plek innemen op de Montessori Campus vertelt projectleider Nico Moen. Dat komt niet 

alleen terug in de (gemeentelijke) sporthal die op de campus wordt gebouwd maar ook in de Skills 

Garden die voor het buitenterrein ontworpen gaat worden.  
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Een kwart van het twee hectare grote 

terrein, dat is bijna de grote van een 

voetbalveld, wordt een Skills Garden. In 

die Skills Garden staan allemaal attributen 

die uitnodigen en uitdagen tot bewegen. 

Dat worden geen afgesloten sportkooien 

maar een open terrein dat een eenheid 

vormt met het schoolplein en de entree 

van de sporthal. De bedoeling is dat het in 

elkaar overloopt, legt Nico uit. “Het wordt 

een beweegtuin waar alle leeftijden in 

worden uitgedaagd tot sport en spel in de 

buitenlucht. Het moet ook een groen terrein zijn, want we willen dat het op zoveel mogelijk 

manieren aansluit bij een gezond leven.” 

Buiten schooltijden is het terrein toegankelijk voor de buurt. Ook daar wordt in het ontwerp rekening 

mee gehouden. De Skills Garden ontwerpen wordt een mooie uitdaging, denkt Nico. “Het bestaat 

namelijk nog niet in Nederland. In Denemarken heb je iets dergelijks. Dat dient als inspiratie. Maar 

dat is niet helemaal precies wat wij willen. Het wordt kortom een mooie puzzel waar onze 

sportdocenten en experts van de gemeente Almere nauw bij betrokken zijn.” 

 

Campus heeft in Ciske van Oosterhout een kwartiermaker gevonden 
 

Ciske van Oosterhout (48) is aangesteld als kwartiermaker van de nieuwe Montessori Campus. Ciske 

gaat zich de komende jaren bezighouden met de ontwikkeling van het nieuwe campus-onderwijs. Zij 

gaat intensief samenwerken met het ontwerpteam en met projectleider Nico Moen. 

Ciske hoorde een aantal jaar geleden voor het eerst over de plannen voor een Montessori Campus. 

Zij deed toen samen met conrector Emma Gribling een expeditie voor schoolleiders die het onderwijs 

en opvang willen innoveren. Ciske was zo onder de indruk van de campus plannen dat ze niet lang 

twijfelde toen ze de vacature voorbij zag komen. Ze vindt het een ongelofelijke eer dat ze de functie 

van kwartiermaker heeft gekregen en stelt zich in deze nieuwsbrief graag voor. 

 



Nummer 3 | januari 2021 

  

Onderwijs 0-18 en kinderopvang onder één dak 

Bewegend leren | Gemotiveerd naar school | Nieuwe school - nieuwe naam 

 

“Ik heb er ontzettend veel zin in om als kwartiermaker aan de 

slag te gaan voor deze geweldige campus. Ik wil de komende 

jaren samen met een goed team, bouwen aan een plek waar 

kinderen van 0-18 zich in een doorgaande lijn kunnen 

ontwikkelen. Een plek waar kinderen de hele dag leren, spelen 

en bewegen. En waar ze vooral ook leren gelukkig te zijn. Een 

plek waar ieder kind, medewerker en ouder beretrots op is. 

De afgelopen vijftien jaar heb ik gepionierd als ondernemer 

(Regelfee) in de samenwerking tussen kinderopvang en 

onderwijs. Ik maakte landelijke furore met de SterrenBSO met 

de inrichting van een verdieping die volledig dubbel gebruikt 

werd door onderwijs en kinderopvang. Dat is kenmerkend voor 

mijn benadering. Ik denk niet in verschillen maar zie juist 

vooral mogelijkheden om samen een aanbod voor kinderen te 

realiseren en om elkaar te versterken, een team te vormen, en een gebouw te delen. Ik denk in 

kansen. Twee jaar geleden heb ik de SterrenBSO verkocht en had ik de ruimte om mij te 

heroriënteren op wat ik nog meer wilde doen. Zo startte ik in corona-tijd een project waar 

middelbare scholieren les kregen in leegstaande podia en organiseerde ik een Quar-on-tour met 

singer-songwriters langs campings 

Nu wil ik me graag voor langere tijd verbinden aan deze ontwikkeling, een unieke plek in Nederland. 

Ik ben de, kartrekker, verbinder en aanspreekpunt in processen en organisatie. Daarnaast ben ik ook 

(alleenstaande) moeder van 2 tieners, muzikale zoon Abe (14) en sportieve Pablo (11). Wij wonen in 

Utrecht. En ik ben dol op lekker uit eten gaan en muziek; concerten bezoeken. Maar dat staat in deze 

tijd dus op een (erg) laag pitje. Dus alle tijd iedereen te ontmoeten en aan de slag te gaan.” 

 

Nieuwe school – Nieuwe naam 
Als tijdelijke naam voor het nieuwe Montessori Lyceum hebben we de naam Montessori Campus 

gebruikt. Een nieuwe school met een  nieuw onderwijsconcept verdient natuurlijk ook een passende 

naam. 

Bij het komen tot de keuze voor een nieuwe naam willen we alle geïnteresseerden betrekken. 

Huidige en toekomstige leerlingen, ouders en medewerkers. 

Via deze link kun je tot en met 20 januari een suggestie voor de naam van de nieuwe school doen. De 

naam moet voldoen aan een aantal criteria: passend bij het onderwijsconcept (Montessori, 

dynamisch leren, doorlopende leerlijnen, onderwijs van 0 – 18 jaar), aansprekend, vernieuwend, 

makkelijk in het taalgebruik. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZpsQC_NBkSvVNo5wi84-V2M7yHwsWNLtS416fw3mgJUN1E4VURHNVU4TTNYRExSUkxCTzdQOTMwNC4u
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Van 25 tot en met 31 januari kan vervolgens gestemd worden op een selectie van de ingezonden 

namen (die aan de criteria voldoen) en wordt in de eerste week van februari besloten wat de naam 

van het nieuwe MLF zal zijn. 


