
Aan de Basis
M O N T E S S O R I  K I N D  C E N T R U M

Basis Beeldin

Uit de onderbouw
Projecten
Wat was het fijn om in de sneeuw te spelen, maar wel 
koud....! Februari wordt voor de onderbouw een maand 
vol projecten: 

 Ten eerste gaan we op 
dinsdag 5 februari naar 
theater De Lampegiet om 
een muziekvoorstelling te 
zien van Jeroen Schipper 
en de Boegiemanband. De 
voorstelling heet “Swingen 
als een kangoeroe”, dus 
dat zal vast leuk worden! 

 Ten tweede beginnen we met een project van Kunst 
Centraal over dromen. Dit is een muzikaal project 
waarbij we werken met allerlei instrumenten en 
andere materialen.  

Op 12 februari wordt dit afgesloten met een leuke 
activiteit in de speelzaal waarbij er een echte muzi-
kant komt. Om in de droomsfeer te raken, komen de 
kinderen die dag in pyjama op school en mogen ze  
een knuffel en een kussen meenemen. 

Met deze link kun je luisteren en kijken naar het boek 
over een egel die niet kan slapen:

https://www.youtube.com/watch?v=EljzsgfWykE

Ten slotte starten we met het Gilbert van Schoonebeek 
project, daarover leest u in de volgende Basis in Beeld 
meer. 

Uit de middenbouw
Creatieve middagen
Afgelopen dinsdag was er weer een creatieve middag 
in de middenbouw. De leerlingen hebben onder be-
geleiding van ouders, opa’s en oma’s heerlijk kunnen 
knutselen, koken, schminken, knippen, plakken, naaien, 
schilderen, schuren, polijsten, weven, etc. Volgende 
week dinsdagmiddag is de tweede creatieve middag. 
Allen die hebben geholpen bedankt voor jullie en-
thousiaste inzet.  

Groep 5 op de vrijdagmiddag
De leerlingen van groep 5 krijgen op vrijdagmiddag les 
van juf Suzanne en juf Moniek. Afgelopen weken stond 
het weer centraal. De leerlingen kunnen u nu vertellen 
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wat onweer precies is en hoe dit ontstaat. Ze hebben er 
een mooie strip over getekend. 

In tweetallen hebben ze een regenmeter gemaakt en 
al mee naar huis genomen. Inmiddels zal de gevallen 
regen in de regenmeter wel bevroren zijn met dit koude 
winterweer. De sneeuwballen vlogen om onze oren 
vorige week tijdens de pauzes. 

Theatervoorstelling in de Lampegiet
Op dinsdagmiddag 12 februari gaan alle leerlingen  
van de middenbouw en de groep 5 leerlingen van de 
tussenbouw naar een voorstelling in het theater. We 
zullen voor 15.00 uur weer op school zijn. De kinderen 
zijn dus normale tijd uit.  

De voorstelling heet ‘De reuze dwerg die een kopje 
kleiner wil zijn’. Ivan is veel te groot voor een dwerg! 
Hij past niet op een stoel, niet in zijn huis en zelfs zijn 
kleren zijn te klein. Hij is dol op klassieke muziek, maar 
alle instrumenten van de dwergen begeven het onder 
zijn gewicht.

In een groot Russisch avontuur gaat Ivan opzoek 
naar zijn ware zelf. Samen met zijn nieuwe vrienden, 
Vladimir de koopman, het tovervrouwtje Baba Yaga, de 
vals-zingende Vuurvogel en een enorme Neus komt hij 
erachter dat groot zijn misschien helemaal zo gek nog 
niet is… Gedurende de voorstelling leert Ivan dat ieder-
een goede en slechte eigenschappen heeft en dat wat 
een ander anders maakt juist heel bijzonder kan zijn.
De voorstelling ‘De reuze dwerg (die een kopje kleiner 
wil zijn)’ is geïnspireerd op van oorsprong Slavische 
sprookjes en wordt gespeeld onder begeleiding van 
klassieke muziek van onder andere Tsjaikovski, Moes-
sorgski, Shostakovich en Stravinsky. Met instrumenten 
als de ukelele, (mini)trombone en de Russische bala-
laika is het een muzikaal festijn. Een spannend avon-

tuur vol fysiek spel, humor en fantasie waarbij op een 
speelse en toegankelijke manier klassieke muziek tot 
leven wordt gebracht.

Uit de bovenbouw
Werken met WMBO-kaarten
In de bovenbouw en middenbouw werken we sinds 
2017 met de WMBO-kaarten. WMBO staat voor Werk- 
groep Wiskunde Montessori Basis Onderwijs en is ont-
wikkeld door een speciale montessori werkgroep in 
samenwerking met het werkveld, montessori opleiders 
en docenten. De WMBO-kaarten zijn onderverdeeld in 
kerninzichten, modellen, rekenmanieren, automatise-
ren en integreren. De kaarten zijn een creatieve manier 
om met het materiaal te werken en laten het materiaal 
regelmatig van een andere kant zien. In de bovenbouw 
hebben we WMBO-kaarten voor de onderdelen ver-
menigvuldigen, delen, breuken, decimale getallen en 
procenten. 

Het montessorimateriaal wat we bij breuken gebruiken 
zijn onder andere de breukenkegels en de breukendoos.
Wilt u een keer een kijkje komen nemen in de klas, of 
wilt u zelf een lesje met materiaal, bent u van harte 
welkom. 

In het montessorimateriaal en ander lesmateriaal dat 
we op school gebruiken, zitten allerlei meetmomenten 
om de ontwikkeling van het kind vast te stellen. Kind-
gesprekken en observaties van de leerkracht voegen 
daar waardevolle informatie aan toe. Daarnaast toet-
sen we de kinderen op school tweemaal per jaar op 
belangrijke kennisgebieden. Deze toetsen, uit het Cito 
leerlingvolgsysteem (LVS), zijn onafhankelijk en landelijk 
genormeerd.



De weken na de kerstvakantie zijn we weer gestart met 
de Cito toetsen. In de bovenbouw nemen we toetsen af 
op het gebied van woordenschat, spelling, werkwoord-
spelling, begrijpend lezen, studievaardigheden  
en rekenen. 

De belangrijkste vraag voor ouders is dan ook vaak hoe 
doet mijn kind het en hoe moet ik de scores lezen. Op 
de website van Cito (www.cito.nl/onderwijs/primair-
onderwijs/voor-ouders) vindt u veel gestelde vragen 
over Cito en hoe u de gegevens kunt lezen.

I t/m V kent vijf gelijke vakjes van 20%. Daarmee is 
vakje 3 ook echt de gemiddelde groep leerlingen. 
Bij A t/m E bestaat uit 4 gelijke vakken, waarbij D en E 
nog onderverdeeld zijn. Het ‘probleem’ hierbij is dat 
er eigenlijk geen gemiddelde groep leerlingen is. Een 
leerling kan nooit gemiddeld scoren, omdat het gemid-
delde precies tussen B en C in ligt. Daarom zijn er twee 
manieren om naar de scores te kijken; het is aan de 
school welke zij kiezen. We zien dat er vooral voor  
I t/m V gekozen wordt, maar het kan allebei.

Uit de kangoeroegroepen
Afgelopen week is Kangoeroegroep 4-5 gestart met een 
nieuw onderwerp. We hebben dit keer gebruik ge-
maakt van de lessen van het Techniektoernooi (nu OO 
techniek). Hierin staat ontwerpend en onderzoekend 
leren centraal. Het thema is communicatie, maar “Het 
mysterieuze pakketje” gaat vooral over brieven en 
pakjes versturen en precies het juiste gewicht bepalen 
om genoeg postzegels te plakken. De leerlingen moeten 
zelf een meetinstrument ontwerpen. Mocht u zelf bij de 
post werken of juist veel weten over wegen en/of 
weeginstrumenten én het leuk vinden hierover te 
vertellen in de Kangoeroegroep... laat u het Edith (MB-
groep Suzanne en Edith) dan weten? Het is altijd heel 
inspirerend voor leerlingen om verhalen te horen uit de 
praktijk.

Ook Kangoeroegroepen 6-7-8 zijn begonnen met een 
nieuw onderwerp. Dit heeft kort al eerder in de Basis in 
Beeld gestaan. Zij doen opnieuw mee aan de wed-
strijd die Wageningen Universiteit en Research jaarlijks 
uitschrijft aan jonge onderzoekers op basisscholen. 
Dit jaar is de uitdaging om een goede leefomgeving te 
ontwerpen voor 2050 met een hoofdrol voor micro-
ben. Een ingewikkeld onderwerp. Vandaag hebben we 
daarom een gastspreker gehad: Eskeatnaf Mulugeta, de 
vader van Artemis. Hij is wetenschapper bij de Erasmus 
Universiteit. De leerlingen hebben ademloos zitten luis-
teren en hebben vooral veel inspiratie opgedaan voor 
hun eigen ontwerp dat ze 14 maart moeten inzenden. 
Bij dit onderwerp worden ook meer digitale leermid-
delen ingezet zoals de minimoviemaker en een green 
screen app.

Renoveren schoolplein
Zoals u in de vorige Basis in Beeld heeft kunnen lezen, 
hebben we een plan gemaakt om de renovatie van het 
schoolplein ter hand te nemen.

Afgelopen dinsdag hebben een aantal kinderen 
plaatsgenomen in het SOT (Schoolplein Ontwikkel 
Team). Samen met andere kinderen zullen zij ideeën 
gaan ophalen om het schoolplein te vernieuwen.

Ook voor de leerkrachten en u als ouder/verzorger is 
het mogelijk om mee te denken over hoe het school-
plein er straks uit kan gaan zien. Op woensdag 13 
februari a.s. van 13.00 – 14.30 uur kunt u, onder leiding 
van de ontwerpers van Speelplan, aan de slag met 
ideeën en ontwerpen voor het plein.

Laten we er samen een mooi schoolplein van maken! 
Wij zien u graag op woensdag 13 februari a.s.

Schoolzwemkampioen- 
schappen 2019
Vrijdagavond 15 februari a.s. vinden de schoolzwem-
kampioenschappen plaats. Deze vinden plaats in zwem-
bad de Vallei, van 18.00 uur tot 20.00 uur. Onze school 
doet met 2 teams mee aan deze wedstrijden. 

 Team 1: Maud, Janneke, Iris, Kaitlyn, Abdelbassite, 
Milan en Ryan.

 Team 2: Keira, Finn, Joep, Carmen, Aurelio, Hidde en 
Zoë.

Succes allemaal!

http://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders
http://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders


Schoolvoetbal
Oproep hulp ouders
Het schoolvoetbal staat ook weer op de planning. De 
wedstrijden zullen plaatsvinden bij Voetbal Vereniging 
Veenendaal (VVV) op maandag en/of vrijdag vanaf 11 
maart  t/m 26 april 2019. Zaterdag 27 april is de grote 
finale. Het programma volgt nog.

We hebben inmiddels 14 enthousiaste leerlingen die 
staan te popelen om te beginnen met de training. Dit 
kunnen zij niet alleen, daarom een oproep aan alle  
ouders; wie vindt het leuk en kan ons schoolvoet-
balteam helpen met trainen en klaarstomen voor de 
wedstrijden? 

Het zal gaan om ongeveer 3 trainingen na schooltijd in 
de weken voorafgaand aan de wedstrijden. Bij interesse 
kunt u mailen naar c.coenen@aandebasis.nl

Aanmelden broertje(s) en/of 
zusje(s) 
Wij krijgen veel aanvragen voor toekomstige leerlingen 
en daarom is het van belang dat wij een goede inschat-
ting kunnen maken van leerlingen die binnenkort gaan 
instromen.  

Indien u een jonger broertje en/of zusje nog niet heeft 
aangemeld bij ons op school, dan willen wij u vragen 
om dit alsnog te doen. Aanmeldformulieren mogen 
worden ingeleverd bij de administratie. Mocht u geen 
aanmeldformulier (meer) hebben, dan kunt u deze 
opvragen bij de administratie.

Ouderpanel
Op vrijdagmiddag 15 februari a.s. staat het ouderpanel 
weer op de agenda. De bijeenkomst vindt plaats van 
14.00-15.00 uur. Tijdens het ouderpanel wordt er in 
een ongedwongen sfeer gesproken over allerlei zaken 

die op en rond de school afspelen. Waar loopt u als 
ouder/verzorger tegenaan of wat hoort u of ervaart u 
over de school?

Mocht u het ouderpanel willen bijwonen dan kunt u dit 
aangeven via administratie@aandebasis.nl.

Vacature
Ambtelijk secretaris-managementassistent
Door het vertrek van de Ambtelijk secretaris-manage-
mentassistent zijn we per direct op zoek naar kandi-
daten voor de functie: 

Open dag
Noteert u alvast in uw agenda: Zaterdag 16 maart a.s. 
bent u van 10.00—12.00 uur van harte welkom op 
de Open Dag. Een mooie gelegenheid om uitgebreid 
kennis te maken met ons Montessori Kind Centrum. In 
ons Montessori Kind Centrum werken kinderopvang, 
peutergroep en basisschool nauw met elkaar samen! 
Tijdens de open dag zijn groepen van de kinderopvang, 
peutergroep,  onder-, midden- en bovenbouw geopend 
en kunt u kinderen aan het werk zien. Ons team staat u 
graag te woord. 

Woensdag 13 maart a.s. bent u ook van harte welkom. 
In het kader van de landelijke Montessori dag kunt u 

 
 

Wij hebben een vacature voor de functie van:  

 
U beschikt over: 

- Minimaal MBO werk- en denkniveau 
- Aantoonbare en relevante werkervaring  
- Integer handelen en in staat zowel zelfstandig 

als in teamverband te werken 
- Goede communicatieve en schriftelijke 

vaardigheden  
Werktijden (deels avonduren) worden in overleg 
vastgesteld. 
 
 
Neem voor meer informatie contact op met René  
Derksen, directeur-bestuurder, tel. 0318-540339 / 06-
20039310. Of kijk op www.aandebasis.nl. Hier vindt u ook 
de volledige functiebeschrijving.  

 

Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór vrijdag  
15 februari 2019 richten aan het bestuur van Stichting  
Montessorischool Veenendaal, Postbus 898,  
3900 AW Veenendaal of per mail aan 
bestuur@aandebasis.nl.

Aan de Basis is een erkende Montessorischool in het centrum van 
Veenendaal. Kinderen, ouders en teamleden komen elke dag met  
veel plezier naar onze school. Samen vormen we een professionele 
leergemeenschap voor modern individueel basisonderwijs. Onderwijs  
dat kinderen keuzes biedt, uitdaagt en stimuleert. Onderzoekend leren  
staat daarbij centraal. Onze school telt 269 leerlingen, verdeeld over 11 
groepen. Samen met Montessori Kinderopvang vormen we het Montessori 
Kind Centrum Aan de Basis voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De school is 
zowel met de auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.

De sollicitatiegesprekken zullen 
plaatsvinden op vrijdag 22 februari 2019 

vanaf 14.00 uur. 

Acquisitie naar aanleiding van deze  
advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Managementassistent / 
ambtelijk secretaris (wtf 0,2) 
(Schaal 6) 
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Olivia
Poppy
Inaya

Eefje
Artin

Sabine

Janneke

Hayley
Natalie

tussen 09.00 en 10.00 uur rondgeleid worden door 
ons Montessori Kind Centrum. De rondleiding wordt 
verzorgd door leerlingen. 

Kent u ouders die een school zoeken voor hun peuter? 
Wij stellen wij het zeer op prijs wanneer u hen atten-
deert op de open dagen.

Welkom!
Welkom in de groep van Tilly
Kelsey

Welkom in de groep van Karin/Melinda
Eaden

Agenda
Januari
31 sectieoverleg OB
31 sectieoverleg MB
31 sectieoverleg BB

Februari
1 studiedag team
1 kinderen vrij
5 creatieve middag MB
7 verslag mee
7 zorgteam
8 management team
11 werkgroep rekenen
12 creatieve middag MB
14 verslagbespreking 1

14 voortgangsbespreking 1
15 leerlingpanel
15 ouderpanel
18 onderwijsvergadering
19 verslagbespreking 2
20 werkmiddag BB
20 voortgangsbespreking 2
20 spreekuur CJG
21 Basis in Beeld
21 open podium BB
25 t/m 1 mrt voorjaarsvakantie

Maart
4 gouden weken
4 luizencontrole
4 sectieoverleg OB
5 leerlingbespreking MB
5 sectieoverleg BB
6 bestuursvergadering
13  landelijke Montessoridag
13 leerlingbespreking OB
14 Basis in Beeld
15 management team
16 open dag
18 t/m 22  week van de Lentekriebels
18 werkgroep rekenen
21 zorgteam
27 spreekuur CJG
27 studiemiddag team
28 Basis in Beeld

Hamza
Maaike

Mina
Davey
Kyano

Meike
Nour

Anne-Roos

Patrick

Juf 
Franciska

!



Colofon
Schoolkrant Basis in Beeld is een uitgave van  
Montessori kindcentrum Aan de Basis te 
Veenendaal (opmaak Op de Millimeter).  
De volgende Basis in Beeld verschijnt op  
21 februari. Kopij voor Basis in Beeld graag  
voor 15 februari per mail naar:

BasisinBeeld@aandebasis.nl

Blijf op de hoogte
Naast door het lezen van onze schoolkrant Basis 
in Beeld kunt u op de hoogte blijven van het 
reilen en zeilen van onze school door regelmatig 
een kijkje te nemen op de website:

www.aandebasis.nl

Maar u kunt ook op de hoogte blijven via de app 
WhatzNew (downloaden in de App store of via 
Google Play).

WhatzNew

Online zijn wij verder ook te vinden op Twitter:

@MontAandeBasis

http://www.opdemillimeter.nl
mailto:BasisinBeeld%40aandebasis.nl?subject=
http://www.aandebasis.nl
https://www.whatznew.nl/home.html
https://twitter.com/MontAandeBasis

