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- Concept NMV-Document  Reflectieve Notitie-

Dit document is in concept.
Na de pilotfase zal de definitieve versie worden gemaakt.
(Sommige) foto’s zijn in dit document ter illustratie en worden tijdens de 
pilotfase gemaakt op de locaties.
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Versie Reflectieve Notitie 
(Vink aan wat van toepassing is )

Instructie invullen, exporteren en verzenden van de 
Reflectieve notitie.

De voorzitter van de auditcommisie dient de conceptversie, onder de naam van 

de instelling op te slaan. Dit is het interactieve bestand waar in geschreven kan 

worden.
Het document moet vervolgens  worden geëxporteerd naar PDF (druk).

Het is niet mogelijk om in dit document wijzigingen aan te brengen. 

De  geëxporteerde PDF wordt verzonden als conceptversie Reflectieve Notitie 

aan de bezochte instelling. 

Alleen de PDF (druk) wordt verzonden naar de instelling. 
De instelling wijzigt en corrigeert de reflectieve notitie in het daarvoorbestemde, 

toegezonden document  ‘Reactie op Reflectieve Notitie’.

Eerste conceptversie aan bezochte instelling.

Tweede conceptversie aan bezochte instelling (indien van toepassing).  

Definitie versie aan bezochte instelling.
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Stappenplan Reflectieve Notitie

03

02

04

01

05
NMV

De instelling ontvangt de  Reflectieve Notitie 
in concept binnen 4 weken na afloop van de 

NMV Audit.

De instelling reageert binnen vier weken op de 
conceptversie van de Reflectieve Notitie. 
Zij maakt haar definitieve ontwikkelplan 
en stuurt dit naar de voorzitter van het 

auditteam.

Reflectieve notitie wordt definitief 
gemaakt, ondertekend door de voorzitter 
van het auditteam en verzonden aan de 
auditcommissie ‘Toelating & Erkenning’.

De auditcommissie vormt een besluit over 
het advies van het auditeam en stelt de 

uitkomst vast in de definitieve versie van de 
Reflectieve notitie.

Het (opnieuw) verkrijgen  van erkenning door 
de Nederlandse Montessori Vereniging

Opzet reflectieve notitie 
 door het auditteam

Instelling reageert op concept Reflectieve 
Notitie en maakt een definitief ontwikkelplan

Reflectieve notitie wordt gecorrigeerd 
door voorzitter van het auditeam

Besluitvorming & ondertekening

Erkenning
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Volgens afspraak is op de instelling de NMV-Audit uitgevoerd naar het functioneren van de
instelling en naar de kwaliteit van het montessorionderwijs en montessoriopvoeding die de 
instelling biedt.

De focus van de NMV-audit was gericht op:

* De herkenbaarheid in uitvoer van de NMV-erkenningscriteria van de 
     ‘Gulden Tien’ en de ‘ 7 redenen om te kiezen voor montessori’

* De zelfevaluatie en op de betrouwbaarheid van de eigen waarderingen;

* De mogelijkheden om de kwaliteit van het montessorionderwijs en opvoeding te borgen en te
    verbeteren en te delen binnen de NMV;

*  De eigen vragen van de instelling.

Het NMV-Auditteam heeft gebruik gemaakt van het NMV-Auditkader met de volgende drie
invalshoeken:

A. Onderwijs en opvoeding
B. Professionalisering
C. Organisatiekenmerken

Het NMV-Auditteam heeft zich gebaseerd op de zelfevaluatie van de instelling en de documenten 
die door de instelling zijn aangeleverd. Vervolgens is in afstemming met de instelling het 
auditprogramma opgesteld. Vaste onderdelen van het programma waren:

 * Een kennismaking met de instelling

 * De mogelijkheid aanvullende documenten in te zien
  
  * Groepsbezoeken

 * Gesprekken met de directie, de interne begeleiding, ouders, kinderen en medewerkers.

 * Een mondelinge en voorlopige feedback aan het einde van de dag.

In deze reflectieve notitie doet het NMV-Auditteam verslag van de audit. De bevindingen van het 
NMV-auditteam staan beschreven in hoofdstuk 2. Deze reflectieve notitie wordt afgesloten met 
conclusies, aanbevelingen en een globaal advies in hoofdstuk 3.
De instelling ontvangt deze reflectieve notitie en schrijft op basis van deze notitie haar 
ontwikkelplan. Bij de volgende NMV-Audit wordt dit ontwikkelplan als kapstok gebruikt.
De definitieve reflectieve notitie vormt de basis voor de NMV-Erkenning. 
Zij wordt gebruikt voor de NMV-Auditcommissie, het sectiebestuur en het NMV-bestuur in 
voorbereiding tot de NMV-erkenning.

1 Inleiding
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HOOFDSTUK 2  Bevindingen

2.1 context van de instelling

Het NMV-Auditteam heeft de zelfevaluatie van de instelling, de ontvangen documenten en de 
eigen waarderingen bestudeerd. Ook heeft het NMV-Auditteam een dag lang meegelopen in de 
instelling. Op basis van de eigen waardering van de instelling, alle overige, beschikbaar gestelde 
documenten en de in de praktijk geconstateerde feiten en gedane waarnemingen komt het NMV-
Auditteam tot onderstaande waarderingen.
Het volgende auditkader wordt gehanteerd:

Contextfactoren kunnen van invloed zijn op de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van een 
school. Het gaat hierbij om factoren zoals huisvesting, kenmerken van de leerlingenpopulatie, 
de personeelssamenstelling en uitkomsten van eerdere onderzoeken naar de kwaliteit van de 
instelling. 
Ten aanzien van de context van de instelling merkt het NMV-Auditteam het volgende op:

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
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2.2 Montessori-onderwijs en opvoeding

Toelichting:

In deze paragraaf waardeert het NMV-Auditteam de kwaliteit van het onderwijs en opvoeding 
van de instelling. Er is gekeken naar het pedagogisch klimaat, de voorbereide omgeving, het 
aanbod, het pedagogisch en didactisch handelen en de mate waarin de ontwikkeling van 
kinderen wordt ondersteund door evaluatie en verantwoording.

1  Visie en werkwijze
De werkwijze van de instelling is gebaseerd op de antropologie en het pedagogisch en didactisch 
concept van dr. Maria Montessori, waarin kosmisch onderwijs en opvoeding, opvoeding tot 
onafhankelijkheid en tot sociaal verantwoordelijk gedrag een belangrijke plaats innemen. In het 
pedagogisch beleidsplan / de schoolgids beschrijft de instelling hoe zij de werkwijze vormgeeft.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
     

A B C D E
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2  Contacten met ouders/verzorgers
De ouders/verzorgers van de kinderen die de instelling bezoeken respecteren de uitgangspunten 
en de werkwijze. Het bevoegd gezag van en de medewerkers verbonden aan de instelling 
onderschrijven de uitgangspunten en de werkwijze.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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3 Montessoribekwaamheid
De montessoribekwaamheid wordt door de instelling op peil gehouden. De vastbenoemde 
pedagogische medewerkers / onderwijsgevenden hebben naast hun wettelijke bevoegdheid een 
door de NMV-erkend montessoridiploma of montessoricertificaat of zijn studerende daarvoor. 
Zij houden door professionalisering hun montessoribekwaamheid op peil.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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4 Montessori bekwaamheid functionarissen
De functionarissen die verantwoordelijkheid dragen voor het personeelsbeleid of voor 
het pedagogisch beleid / onderwijsinhoudelijk beleid hebben een door de -NMV- erkend 
montessoridiploma of zijn studerende daarvoor. Zij houden door professionalisering hun 
montessoribekwaamheid op peil.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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5 Zelfevaluatie 
De zelfevaluatie maakt onderdeel uit van de NMV-audit. De instelling voert een zelfevaluatie uit 
in het kader van hun eigen systeem van kwaliteitszorg. De instelling is lid of aspirant lid van de 
NMV en zij werkt mee aan de kwaliteitstoetsing die leidt tot erkenning door de NMV.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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6 Inrichting: gebouw, ruimtes, lokalen en -montessori-materialen
De inrichting van de ruimtes, klaslokalen als uitgebreide voorbereide en uitnodigende omgeving 
zijn erop gericht dat kinderen zich zelfstandig en zelfverantwoordelijk kunnen ontwikkelen. Aan 
de eisen ten aanzien van het gebruik van ontwikkelingsmaterialen wordt voldaan.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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7 Heterogeniteit
De kinderen worden ingedeeld in heterogene leeftijdsgroepen. 
(bij voorkeur 0-3 jr / 4-6 jr. / 6-9 jr. / 9-12 jr.)
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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8 Vrije werkkeuze 
Er is vrije werkkeuze door vrijheid van lesrooster, door het creëren van een ruime vrije 
werkperiode en door adequaat klassenmanagement, zodat kinderen ruim de gelegenheid 
krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en hun eigen ontwikkeling kunnen volgen. De 
professional ondersteunt het proces van zelfstandig werken en het keuzeproces van de kinderen
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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9 Kindvolgsysteem
Het kindvolgsysteem bevat in elk geval pedagogische en sociale gegevens. De instelling 
gebruikt een adequaat kindvolgsysteem en een adequate groepsadministratie waarin de 
observatiegegevens van de individuele ontwikkeling van het kind en de groepsactiviteiten 
geregistreerd staan. Per bouw bestaat uniformiteit, tussen de bouwen is aansluiting zichtbaar.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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10 Rapportage
De rapportage over de ontwikkeling van het kind bevat in elk geval ook pedagogische en sociale 
gegevens. Er vindt regelmatig overleg plaats, op initiatief van de instelling over de ontwikkeling 
van het kind tussen ouders en de medewerkers. De ouders / verzorgers ontvangen zowel 
schriftelijk als mondeling rapportage over hun kind.
Het NMV-Auditteam komt tot de volgende waarderingen. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    

Toelichting:

A B C D E
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2.3 De eigen vragen van de instelling 
Bij de NMV-audit heeft het NMV-Auditteam de eigen vragen van de instelling betrokken.
Ten aanzien hiervan merken wij het volgende op:
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2.4Uit de gesprekken met de kinderen komt naar voren dat:
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2.5 Uit de gesprekken met de medewerkers  komt naar voren dat:
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2.6 Uit de gesprekken met de directie komt naar voren dat:
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2.7 Overige opmerkingen instelling:
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HOOFDSTUK 3   WAARDERING EN AANBEVELINGEN 
In dit hoofdstuk geeft het NMV-Auditteam antwoord op de volgende twee vragen

1  Op welke geeft de instelling vorm aan de NMV-erkenningscriteria 0-12 jarigen?  
             (waardering)
2  Wat is er nodig, zodat de instelling haar kwaliteit van het montessorionderwijs  en   
             opvoeding (verder) kan verbeteren? (aanbevelingen)

Indien de instelling eigen vragen aan het NMV-Auditteam heeft meegegeven, worden deze 
hieronder ook beantwoord. Het NMV-Auditteam koppelt de aanbevelingen aan de conclusies die 
op basis van de bevindingen uit de vorige hoofdstukken zijn te geven. 

    A= Niet te waarderen wegens ontbreken van voldoende informatie of n.v.t.
    B= Als potentie waargenomen maar staat nog in de kinderschoenen, verbeteringen zijn nodig. 
     C= Betekent dat dit onderdeel enigszins is ontwikkeld, verbeteringen zijn wenselijk.  
     D= Betekent dat dit onderdeel op orde is, dus voldoende, maar mogelijkheden biedt voor 
           verdere ontwikkelingen.
    E = Betekent dat dit aspect goed is ontwikkeld en geborgd (voorbeeld voor andere instellingen).
    A B C D E
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Op deze wijze geeft de instelling vorm aan de NMV-erkenningscriteria 0-12 jarigen:  



Aanbevelingen:

Antwoorden eigen vragen van de instelling
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Advies auditteam behoeve van de NMV-erkenning 

Behouden NMV-Erkenning

Verlenen NMV-Erkenning 1e keer    

Behouden NMV-Erkenning maar eerder nieuwe NMV-audit dan vier jaar, omdat:    

Intrekken NMV-Erkenning omdat: 

Toelichting:

Advies van het auditteam is overgenomen door het bestuur van de NMV.

Datum besluit NMV-Erkenning

Handtekening bestuur NMV:

Datum NMV-Audit

Handtekening voorzitter NMV-Audit:

HOOFDSTUK 4    ADVIES NMV-ERKENNING

23



ww
w.

lux
pr

od
uc

tio
ns

.nl
vo

rm
ge

vin
g

neder landse 
montessor i
ve ren ig ing


	Tekstveld 2: Montessorischool Castricum
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	Selectievakje 77: Off
	Selectievakje 78: Off
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	Tekstveld 12: De Castricumse Montessorischool onderschrijft in haar visie als moderne montessorischool het gedachtegoed van Maria Montessori. Op school heerst een rustig en taakgericht werkklimaat. De kinderen zijn gewend om elkaar te helpen en samen te werken. Ze ervaren de school als een veilige omgeving waarin je jezelf mag en kunt zijn. Er wordt wederzijds respectvol met elkaar omgegaan. Leerkrachten ondersteunen de leerlingen bij hun werk, stimuleren hen tot samenwerken en het nemen van eigen verantwoordelijk bij het plannen van hun weektaak.
	Selectievakje 2: Off
	Selectievakje 3: Off
	Selectievakje 4: Off
	Selectievakje 5: Off
	Selectievakje 6: Ja
	Tekstveld 13: De commissie heeft gesproken met ouders, die gezamenlijk kinderen vertegenwoordigd hadden in alle bouwen van de school. De ouders hebben veel waardering voor het huidige team en de directie en de stappen die in de laatste jaren gezet zijn in het kader van nieuwe ontwikkelingen. Zij ervaren de school als een laagdrempelige, veilige omgeving voor hun kinderen, waar dezen dan ook graag naar toe gaan. Kinderen leren hier meer dan rekenen en taal, zoals filosoferen en over de wereld. Er is veel persoonlijk aandacht en ouders zijn tevreden over de wijze waarop zij worden geïnformeerd, zowel over de ontwikkelingen binnen de school als geheel, als die van hun kinderen in het bijzonder. Ouders voelen zich gezien en gehoord.De school voldoet in deze geheel aan de verwachtingen die zij hadden bij de keuze voor deze school.
	Selectievakje 7: Off
	Selectievakje 8: Off
	Selectievakje 9: Off
	Selectievakje 10: Off
	Selectievakje 11: Ja
	Tekstveld 14: Alle leerkrachten en peuterleidster zijn montessori bevoegd of zijn studerend hier voor. Om de nieuwe leerkrachten snel in te voeren in het montessorionderwijs is het wellicht mogelijk om ruimte te creëren voor collegiale consultatie, waarbij  de in het team aanwezige montessorianen hun niet gediplomeerde collega's begeleiden en zo ook wellicht hun eigen kennis en kunde op dit gebied opnieuw kunnen ontdekken en inzetten.Dit zou ook kunnen helpen bij het maken van de keuzes in hulpmateriaal (zoals het team graag wil) bij het uitzetten van leerlijnen i.c.m. montessorimateriaal, zodat dit een toegevoegde waarde krijgt.
	Selectievakje 12: Off
	Selectievakje 13: Off
	Selectievakje 14: Off
	Selectievakje 15: Off
	Selectievakje 16: Ja
	Tekstveld 15: De directeur heeft een NMV erkend montessoridiploma en houdt door professionalisering haar montessoribekwaamheid op peil. Ook is zij actief in het regio-overleg.
	Selectievakje 17: Off
	Selectievakje 18: Off
	Selectievakje 19: Off
	Selectievakje 20: Off
	Selectievakje 21: Ja
	Tekstveld 16: Kinderen van de school hebben een prachtig filmpje gemaakt over de 7 redenen om voor montessori te kiezen.De zelfevaluatie is gezamenlijk door het hele team gedaan. De school heeft een forse groei doorgemaakt, die inmiddels weer is afgenomen, waardoor er veel aandacht is voor het werven van leerlingen.De school heeft op veel gebieden aan vernieuwing gewerkt:-De rekendoelen zijn in kindtaal omgezet. Kinderen werken met behulp van kaarten aan leerdoelen en leveren bewijs van het bereiken van hun doelen.-De oude montessori taalset is vervangen door de montessorikasten van Taal: doen!-De oude methode voor kosmisch onderwijs da Vinci is vervangen door Da Vinci 2.0-Het papieren administratie- en registratiesysteem is vervangen door het digitale Center Montessori-De peuterklas is toegankelijk gemaakt voor peuters van 2,5 jaar.
	Selectievakje 22: Off
	Selectievakje 23: Off
	Selectievakje 24: Off
	Selectievakje 25: Off
	Selectievakje 26: Ja
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