
 
 

 

 

 

 

  

Montessorischool Hellevoetsluis 
op weg naar 
 

 

April 2021 

In deze nieuwsbrief vertellen 
wij u graag meer over de 
naderende verhuizing van 
onze school naar Kindcentrum 
De Samenstroom.  

 

Onze school is per augustus 2021 onderdeel van Kindcentrum De Samenstroom. 
De Samenstroom is een kindcentrum waarin organisaties als onderwijs, 
kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en 
welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Onze school maakt 
onderdeel uit van een groter geheel dat als doel heeft om professionele partners 
samen te laten werken om de ontwikkelingsmogelijkheden van alle kinderen te 
vergroten.  

In kindcentrum De Samenstroom zijn in totaal elf units. Onze school heeft drie 
units. Een unit op de begane grond voor de onderbouw. En twee units op de 
eerste verdieping waarvan één unit voor de middenbouw en één unit voor de 
bovenbouw. Elk unit heeft ruimte voor ongeveer 75 leerlingen en 2 à 3 
leerkrachten (naar gelang het aantal leerlingen in een unit).  

Een unit is een onderwijs- en ontwikkelruimte waarin rust, structuur en 
regelmaat heerst. Er zijn instructieplekken, samenwerkplekken, alleen 
werkplekken en er is ruimte voor kringen. Op een unit zijn meerdere 
onderwijsprofessionals verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod en 
pedagogisch klimaat.  

 
Uitgangspunten voor ons onderwijs in 
units zijn: 
 

Een unit geeft de mogelijkheid om ons 
onderwijs nog effectiever, efficiënter en 
aangenamer te organiseren. Een unit 
geeft mogelijkheid tot flexibilisering.  
 

Door onderwijs (en opvang) in units te 
bewerkstelligen zijn er meer m2 per kind 
beschikbaar dan gewoonlijk. Dus meer 
ruimte om te leren en ontwikkelen.  
 

Meer ruimte voor kennis, vaardigheden 
en houdingen, groepsontwikkeling 
en persoonlijkheidsontwikkeling.  
 

Nog beter afstemmen wat ieder kind en 
leerjaar nodig heeft (betere zorg). 
 

Kinderen meer een "thuis" gevoel geven 
(aantrekkelijke inrichting van de units). 
 

Van en met elkaar leren (door 
zowel kinderen als leerkrachten). 
 

Beter kunnen anticiperen en inzetten op 
welke expertise nodig is in de school. 
 

"Meer" leren met je leeftijdsgenoten. 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
Ons nieuw adres per 1 
augustus 2021: 
 
Rie Mastenbroekplein 2 
3223KJ Hellevoetsluis 
 
Ons telefoonnummer blijft 
0181-312967 

Het werken op units versterkt en past bij de belangrijkste 
uitgangspunten van ons montessorionderwijs.  
Deze zijn: 

 Positieve benadering/pedagogiek 
 Help mij het zelf te doen/kindgericht 
 Brede ontwikkeling 
 Doelgericht onderwijs 
 Voorbereide omgeving 
 Heterogene groepen 
 Vrijheid in gebondenheid 
 (Montessori)materiaal 
 Werkkeuze/werkduur/werktempo 
 Kennisontwikkeling 
 Persoonsontwikkeling 
 Leren functioneren in een groep 
 Verantwoordelijkheid 
 Zelfstandigheid/zelfregulering 
 Kritisch denken 

 Speciaal en goed opgeleide leerkrachten 
die gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor het lesaanbod op een unit. 
 

 
Wist u dat…….. 
 

- er voor de kleuters een grote gymzaal in het 
kindcentrum is en de kinderen van midden- 
en bovenbouw blijven gymmen in de 
Eendr8? 

- we in het midden van het pand een ‘centraal 
hart’ hebben waar onder andere de 
bibliotheek op school een plek krijgt? 

- er in mei een online vragenmoment komt 
waar u als ouder uw vragen kunt stellen over 
de Montessorischool op weg naar KC De 
Samenstroom? 

- u de volgende nieuwsbrief Montessorischool 
op weg naar KC De Samenstroom eind mei 
kunt verwachten? 

 
 

 
 


