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Inleiding
Kiem Montessori is in 2016 begonnen als winnaar van de Amsterdamse onderwijswedstrijd
‘Onze Nieuwe School’. Onder de vleugels van het Metis Montessori Lyceum is een team
mavodocenten enthousiast aan de slag gegaan met dit innovatieve concept. In schooljaar
2018-2019 startte de eerste klas van het Kiem Montessori. De docenten en leerlingen
hebben genoten van de ontdekkingsreis die zij samen zijn aangegaan met nieuwe lessen,
mooie projecten, een gezonde kantine en veel sport. Inmiddels is Kiem Montessori haar
derde jaar ingegaan met drie brugklassen en maken steeds meer Amsterdammers kennis
met het nieuwe schoolconcept.
Dit is de derde editie van de schoolgids van Kiem Montessori. Hierin vindt u alle informatie
die komend schooljaar van belang is voor het onderwijs en de begeleiding van uw kind. In
deze gids kunt u lezen hoe wij invulling geven aan onze visie en hoe onze uitgangspunten
zich vertalen naar het onderwijs.
Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, laat het ons weten of kom langs
op de Tweede Oosterparkstraat 33.
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Inspiratiebronnen van Kiem Montessori:

Maria Montessori: ‘Help mij het zelf te doen’ -

Dale Carnegie: ‘Leren is een actief proces. We leren door te doen. Alleen kennis die
je gebruikt blijft in je hoofd zitten’.

Eric Jensen: ‘Leraren en ouders zouden de hersenen van een tiener moeten
benaderen als een huis in aanbouw waar nog van alles aan moet gebeuren, en
niet als een huis dat nog slechts inrichting behoeft. Behandel tieners niet als
volwassenen; dat zijn ze niet’
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1.

Medewerkers en contactinformatie
Directeur:
Deelschoolleider Kiem Montessori:
Projectleider(s):
Zorgcoördinator:
BPO-er:

Huseyin Asma
Tuncer Akyazi
Robin Hooijberg en Linda Westera 020-5979341
Wendy Krol
Bilal El Aboui

Adres

Schoolbestuur

Tweede Oosterparkstraat 33
1091 HV Amsterdam
Tel. administratie: 020-5976340
Email: kiemm@msa.nl
Web: www.kiemmontessori.nl
FB: www.facebook.com/kiemmontessori

Stichting Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam MSA
Bestuurder Alle van Steenis
Centraal bureau MSA
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
Tel: 020 5979888
Fax: 020 5979800
Website: www.msa.nl
E-mail: msa@msa.nl

Vertrouwensinspecteurs
Met klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek
geweld, discriminatie en extremisme kunt u contact opnemen met het meldpunt

vertrouwensinspecteurs (0900) 11 13 111 (lokaal tarief).

Inspectie van het onderwijs

Vragen over onderwijs

E-mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl

0800 80 51 (gratis)
Leerplichtambtenaren

Onderwijsgeschillen
Telefoon: (030) 28 09 590
Postadres: 85191

3508 AD Utrecht
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Leerplichtambtenaar: Patrick Spruijt
Tel: (020) - 25 35 124
Postadres
Postbus 92065
1090 AB Amsterdam
Tel. (algemeen): (020) 59 79 300
E-mail: info.mml@msa.nl
Website: www.hetmml.nl

De foto’s in deze schoolgids zijn gemaakt
door de leerlingen tijdens een
fotografieworkshop, door Jos Hummelen
en Renate Klinkenberg.
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2.

Kiem Montessori, actief onderwijs
Missie, Visie
Kiem Montessori staat voor middelbaar onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van
leerlingen. Wij verweven daarom de principes van montessorionderwijs met de
uitgangspunten van het zogenaamde ‘breinleren’, waarbij rekening wordt gehouden met de
cognitieve ontwikkeling van tieners. Ook wereldburgerschap is voor Kiem Montessori, als
onderdeel van het Metis Montessori Lyceum, een belangrijke pijler. Van onze leerlingen
verwachten we dat ze ontkiemen tot echte wereldburgers, die hun nek durven uit te steken
voor zichzelf en anderen.
Stilzitten, aantekeningen maken en plannen zijn zaken die veel leerlingen bij aanvang van de
middelbare school nog moeten leren. Het gaat ons er om dat leerlingen voldoende tijd en
ruimte krijgen om te groeien en deze vaardigheden aan te leren. We willen dat de leerlingen
enthousiast en gemotiveerd blijven, zodat ze niet in een later stadium afhaken. Samen zijn
we verantwoordelijk voor hun toekomst. In ons onderwijs zoeken we de balans tussen de
behoefte van leerlingen om autonoom te zijn en de leerdoelen die zij uiteindelijk moeten
behalen voor hun eindexamen.
Door veel te sporten, leerlingen hun werk op school af te laten maken en tijdens de lessen
voldoende keuzevrijheid en bewegingsruimte te geven, scheppen we voor de leerlingen een
actieve en prettige leeromgeving. Leerlingen voelen zich serieus genomen en doen
succeservaringen op, waarop ze kunnen voortbouwen. Bovendien maken de leerlingen al
vanaf het eerste jaar kennis met de keuzemogelijkheden die ze hebben na het behalen van
hun diploma; een extra stimulans om de eindstreep te halen.
De vier jaar op het Kiem Montessori bieden een rijk onderwijsprogramma waarin leerlingen
naast de nodige kennis en cognitieve vaardigheden ook aanleren wat een gezonde leefstijl
is en goed op de hoogte zijn van hun kansen en mogelijkheden na de middelbare school. Wij
hopen zo dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot actieve, positieve mensen die een
waardevolle bijdrage gaan leveren voor hun naaste omgeving en de wereld.

Uitgangspunten
Om leerlingen de mogelijkheid te geven om te groeien en zichzelf te ontwikkelen hanteren
wij een aantal uitgangspunten.
Kansen
Leerlingen moeten fouten maken om te leren. We benaderen leerlingen positief en fouten

zijn om van te leren. Wat ging er fout en hoe kan het de volgende keer beter, zijn vragen die
onze leerlingen regelmatig te horen krijgen. Daarna kan je het dan nog een keer proberen.
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Vertrouwen
Iedereen op school heeft vertrouwen in de ontwikkeling van
leerlingen, in hun capaciteiten en in de hun (soms nog verborgen)
talenten.
Eigen inbreng
Gezien en gehoord worden is belangrijk om je eigen identiteit te

vormen. Er is ruimte voor initiatieven van leerlingen.
Gezond leven
Genoeg bewegen, geen snoep, geen frisdrank, voldoende slaap en
maar een uurtje per dag op je telefoon. We weten het allemaal
maar ja… Bij Kiem Montessori staat een gezonde leefstijl voorop
omdat dit een positieve invloed heeft op de ontwikkeling en het
functioneren van de hersenen en daarmee ook op de
schoolprestaties. Gezond leven zorgt voor meer energie,
concentratie, fitheid en je humeur. De school schept de
randvoorwaarden voor een gezonde levensstijl omdat we weten dat dit beter is voor het
welzijn van leerlingen. Dit betekent dat op Kiem Montessori de uitgangspunten zijn: veel
bewegen, gezond eten en drinken en geen mobiele telefoons.
Bewegen
Stilzitten is het nieuwe roken. Daarom zijn leerlingen ook tijdens de lessen vrij om te
bewegen en te staan, liggen of zitten waar ze willen, zolang ze maar aan het werk zijn.
Binnen en buiten leren is een montessoriprincipe dat bij Kiem veel wordt toegepast. Lekker
buiten sporten, veel doe-opdrachten tijdens de les en het gebruik van het open atelier.
Sporten is integraal onderdeel van het onderwijs. Vier dagen per week starten de leerling
de dag met sporten en zo krijgen ze voldoende beweging.
Montessori

Montessorithema’s als binnen en buiten leren, hoofd, hart, handen en een voorbereide
leeromgeving, komen bij ons op school ruimschoots aan bod. Leerlingen zitten niet in een
busopstelling passief naar een leraar te luisteren maar gaan in een voorbereide
leeromgeving aan de slag met hun taken. Daarbij zijn ze vrij om een werkplek te kiezen of
van werkplek te veranderen. De leerlingen krijgen regelmatig opdrachten waarvoor ze naar
buiten moeten en ook tijdens de thema-uren zijn ze veel op pad. Tijdens de lessen is er
aandacht voor hoofd (cognitieve ontwikkeling), hart (emotionele ontwikkeling) en handen
(doen, praktisch bezig zijn, iets maken).
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In de praktijk
Bewegen en bewegingsruimte, toekomstoriëntatie,
het open atelier en een voorbereide leeromgeving
zijn terug te zien in het rooster van Kiem
Montessori.
Lessen
Tijdens de lessen zijn leerlingen vrij om te bewegen
en om te staan, liggen, zitten waar ze willen, zolang
ze maar aan hun opdrachten werken. Lessen
worden niet klassikaal gegeven maar
gedifferentieerd in tempo, werkvorm en waar
mogelijk verdieping. Leerlingen krijgen opdrachten
en lesmateriaal waarmee ze zelfstandig aan de slag
gaan en krijgen daarbij individuele ondersteuning en
uitleg van de docenten.
Open atelier
Tijdens de reguliere kunstlessen leren leerlingen
verschillende technieken beheersen maar in het
open atelier staat creativiteit in dienst van.
Sommige leerlingen kunnen zich beter in beeld dan
in taal uitdrukken. In het open atelier kan tijdens de
reguliere lessen aan verwerkingsopdrachten worden
gewerkt.
Wereldburgerschap en toekomstoriëntatie
Tijdens thema-uren maken leerlingen kennis met de wereld van beroepen en opleidingen en
is er ruimschoots aandacht voor wereldburgerschap: voor wie zet jij je in? Leerlingen zijn
actief bezig met onderzoeken, ervaren en ondernemen, zodat ze een zo volledig mogelijk
beeld hebben van hun keuzemogelijkheden na de middelbare school.
Huiswerk
Leerlingen krijgen geen huiswerk mee voor de vmbo-tl-opdrachten, alleen soms voor het
leren van woorden en havo-opdrachten. Het is dus van belang dat al het werk tijdens de les
af komt. Inzet en initiatief wegen daarom zwaar mee in de beoordeling. Leraren observeren
de leerlingen en sturen aan op cognitieve draagkracht van de individuele leerling. Wanneer
het niet lukt om het werk tijdens de les af te krijgen, is er na de lessen extra tijd om dit
alsnog, verplicht, in te halen.

De prefrontale cortex, dat deel van de hersenen dat o.a. verantwoordelijk is voor plannen,
is bij de meeste kinderen tussen 11-16 nog volop in ontwikkeling. Dat wil zeggen dat lange
termijn denken, het plannen van huiswerk en op tijd hiermee beginnen (ook wel de
executieve functies genoemd) vaardigheden zijn die veel leerlingen aan het begin van de
middelbare school nog niet goed beheersen. Op veel middelbare scholen wordt dit wel
meteen van leerlingen verwacht. Falen is dan onvermijdelijk. De relatie tussen tijd, inzet en
resultaat, is iets dat leerlingen gaandeweg gaan inzien. Het effectief aanpakken van taken
leren ze langzamerhand zelfstandig te doen. Op deze manier volgen we de biologische
ontwikkeling zodat leerlingen meer succes zullen ervaren.
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Pauze: een gezonde school
Samen met de gemeente maken wij ons sterk voor een gezonde jeugd in Amsterdam. De
school faciliteert een omgeving waar gezond eten gestimuleerd wordt en levert een
bijdrage aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. Het is daarom ook van
belang dat het aanbod en de uitstraling van de kantine gezond is. Tijdens de thema-uren
leren leerlingen over gezond eten en het maken van bewuste keuzes. Tijdens de pauzes in
de kantine kunnen zij dit in praktijk brengen. We hanteren de richtlijnen die zijn opgesteld
door het Voedingscentrum voor gezondere kantines. Op school is er altijd water
beschikbaar voor leerlingen. Ze kunnen water tappen in de kantine. Hiervoor nemen
leerlingen een bidon mee naar school.

In de kantine worden alleen volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit en
snackgroente aangeboden. Van de ouderbijdrage krijgen leerlingen iedere dag na het
sporten een stuk fruit. Dat doen we omdat we weten dat niet alle leerlingen thuis
ontbijten. Snoep en suikerhoudende dranken worden niet verkocht. Het aanbod van de
kantine wordt jaarlijks in kaart gebracht met de kantinescan van het Voedingscentrum en
de uitkomst wordt gecommuniceerd met de schoolleiding. Gezonde voeding is ook een
thema dat op een van de ouderavonden aan bod komt.
Kiem Montessori voldoet aan de beleidslijn van de onderwijsinspectie met betrekking tot
het aantal lessen lichamelijke opvoeding dat gegeven moet worden.

Toetsing en beoordeling
Het maken van toetsen is een van de manieren om te controleren of leerlingen onder de
knie hebben wat ze hebben geleerd. Het zegt echter nog niets over de kwaliteit van het
werk, de inzet van de leerling en over hetgeen gedaan kan worden om de lessen te
verbeteren. Daarom worden veel leerdoelen kort nadat ze opgegeven zijn gecheckt en
cumulatief opgebouwd naar moeilijkere doelen. Zo is er direct feedback en controle van de
fout bij de leerling.
Leerdoelen en lesdoelen
Ieder vak heeft een aantal vastgestelde
eindtermen die een leerling in de loop van het
jaar moet kennen en kunnen. Ieder leerdoel kan

behaald worden aan de hand van doe-, maak-,
en leerwerk tijdens de lessen. Dit zijn leerdoelen.
Voor deze leerdoelen krijgen leerlingen punten.
Op deze manier kunnen sommige leerlingen
bepaalde onderdelen eerder afronden dan
anderen.
Studiepunten
Per periode zijn er voor ieder vak 24 punten te
behalen en tevens 6 havo punten. Deze punten

hangen samen met leerdoelen. Het kan
voorkomen dat leerlingen bij het ene vak aan meer lesopdrachten moeten werken om een
leerdoel te behalen dan bij een ander vak. Zo kan iedereen op zijn/ haar eigen niveau
werken. De lesdoelen moeten allemaal dezelfde dag worden gedaan. Lukt dat niet, dan
wordt dit direct aan het eind van dezelfde dag afgemaakt. Op deze manier blijft iedereen
bij.
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Portfolio
Het portfolio maakt het leerproces concreet en zichtbaar en helpt de leerling reflecteren
over hetgeen dat is bereikt of waar nog aan gewerkt moet worden. Dit geldt voor zowel de
vakinhoudelijke onderdelen als voor de sociaal emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling

van de executieve functies; het leren-leren en plannen.
Toetsing

Leerdoelen worden op verschillende manieren getoetst en afgerond. Een studiepunt wordt
bijvoorbeeld toegekend wanneer er minimaal 60% van een toets is behaald. Als dit niet is
gelukt dan krijgt de leerling de punten niet toegekend, maar wel de mogelijkheid om te
herkansen. Toetsen worden regelmatig en in kleine onderdelen afgenomen. Er is geen
toetsweek in de onderbouw. Vaak worden studiepunten ook gegeven nadat een leerlingen
heeft aangetoond dat hij/zij iets kan, om de druk van toetsen te verlagen. Dit noemen wij
aftekenen.

Overgangsnorm & determinatie
Al onze leerlingen krijgen de kans om hun werk af te maken, toetsen op voldoende te scoren
en daarmee al hun punten te halen.
Om bevorderd te worden naar 2 mavo moet aan het eind van het jaar minimaal 90% van
alle vmbo-tl leerdoelen zijn behaald. Iedere periode wordt er gekeken of een leerling wel of
niet op schema ligt zodat leerachterstanden op tijd worden gesignaleerd.
Overstap naar de havo
Om de overstap naar de havo te maken zijn een tweetal criteria van belang:
1. Leerlingen hebben naast de basisopdrachten tijd voor extra lesstof.
2. Van de extra lesstof die leerlingen maken, moet 80% van de havo-opdrachten
voldoende zijn.
Doubleren
Ons uitgangspunt is dat iedereen mee kan komen. De lessen zijn zo ingedeeld dat
achterblijvende resultaten meteen worden opgemerkt. Leerlingen krijgen direct feedback
en de docent laat de leerlingen nadenken over waar het misgaat. Wanneer blijkt dat een
leerling ondanks alle inzet toch niet mee kan komen, kan het zijn dat er meer aan de hand is.
Samen met de zorgcoördinator kijken we naar een passende oplossing. Een passende
oplossing kan afstromen of doubleren zijn.
Communicatie
Via het leerlingvolgsysteem Magister kunnen de vorderingen op elk gewenst moment door
de leerling en ouders worden ingezien. En verder informeren wij de ouders over de

voortgang middels tussentijdse belrondes en elke keer aan het einde van een periode
middels een rapportgesprek.
De leerling wordt na het nemen van een negatief overgangsbesluit zo snel mogelijk door de
mentor of coach op de hoogte gebracht. Leerlingen en ouders kunnen uiterlijk twee
werkdagen nadat het overgangsbesluit bekend gemaakt is, bij de betreffende
deelschoolleider een verzoek indienen dit besluit te herzien. De school stelt een
revisiecommissie in die mogelijke revisieverzoeken in behandeling neemt. Als de commissie
vaststelt dat er sprake is geweest van een procedurefout of van een voor de vergadering
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belangrijk tot dan toe onbekend feit, dan wordt de leerling in de revisievergadering
besproken. De docenten van de leerling herzien in de revisievergadering het
overgangsbesluit op basis van de nieuwe feiten.

3.

Toelating
Bij de aanmelding en toelating voor de eerste
klas doen wij mee aan de centrale loting en
matching zoals bepaald door de schoolbesturen
en de
Gemeente Amsterdam. Dit geldt voor alle
leerlingen die in het eerste jaar van de
middelbare school starten. Hetzelfde geldt
voor leerlingen die buiten Amsterdam wonen
maar kiezen voor een school in de hoofdstad.
Leerlingen van een montessoribasisschool
hebben voorrang, mits zij Kiem Montessori als
eerste keuze opgeven.

Zij-instroom

Instroom van leerlingen in de tweede en derde klas is afhankelijk van het aantal beschikbare
plaatsen. Doorgaans wordt dit duidelijk na 15 mei. Als er een plek is, dan wordt de nieuwe
leerling met zijn/haar ouders uitgenodigd voor een gesprek. We bespreken met elkaar wat
de achtergrond en motivatie van de overstap is en of de ouders en leerling zich kunnen
vinden in het onderwijsconcept van KIEM. Voor vragen hierover, kunt u contact opnemen
via kiemm@msa.nl of 020-5979340. Tussentijdse instroom is in principe niet mogelijk.

4.

Schoolregels
Schoolregels vertalen de normen en waarden van de school in de praktische uitvoering,
zodat iedereen zich veilig en prettig voelt. Bij het overtreden van de regels wordt er altijd
eerst een gesprek gevoerd om het reflecterend vermogen te stimuleren. Mocht een
gesprek niet het gewenste resultaat hebben, dan wordt contact met de ouders
opgenomen. Zo helpen we elkaar. Bij ernstige zaken, die de veiligheid van medeleerlingen in
gevaar brengen, wordt ook contact opgenomen met ouders. In het ergste geval kan worden
besloten tot een (tijdelijke) schorsing. Dit kan intern of extern zijn.
Ik ben een Kiemm-leerling, want:
• Ik laat iedereen zichzelf zijn.

•
•
•

Ik geef mijn grenzen aan en bewaak die van anderen.
Ik zit pas aan spullen als ik daar toestemming voor heb.
Wij zijn een gezonde school.
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Algemene ruimtes

-

-

De school is van iedereen, daarom zorgen we er allemaal voor dat de gemeenschappelijke
ruimtes opgeruimd en schoon blijven. We spreken elkaar hier ook op aan. De kosten van
vernielen of bekladden van meubilair worden verhaald op de leerling.
Iedereen vindt het fijn om met spullen te werken die het a) doen en b) compleet zijn. Voor
iedere vakantie wordt er opruimtijd ingeroosterd. Mappen worden bijgewerkt, leer/
werkboeken gesorteerd, leesboeken op alfabetische volgorde gezet, etc. Ook kleine klusjes
kunnen dan worden gedaan, denk aan bijschilderen, planten vervangen, prikbord
opschonen, werkstukken vervangen. Leerlingen kunnen zelf meedenken over de aanpak en
de inrichting.
Buitenruimtes

-

Er wordt niet op de stoep gefietst.
Denk aan de buren dus niet schreeuwen.
We zijn een gezonde school, roken is niet
toegestaan, ook niet op het schoolplein of op
straat.
Gebruik lokalen, het atelier en spullen

-

-

-

In een Kiemm lokaal zijn leerlingen vrij om te
bewegen en de beschikbare spullen te
gebruiken. Iedereen zorgt dat de werkplek
weer schoon en opgeruimd is na gebruik.
Er wordt zorgvuldig met de schoolspullen omgegaan. Dat betekent dat deze na gebruik
voor het einde van de les weer op hun oorspronkelijke plek worden teruggelegd.
Gedrag tijdens de pauzes, binnen en buiten
Praat en loop rustig.
Behoefte aan beweging? Ga naar buiten.

Speel een spelletje.
Spreek mensen aan zoals je zelf ook aangesproken wil worden.
Telefoongebruik

Leerlingen hebben op school geen telefoon nodig en
hoeven ze daarom niet mee te nemen. Leerlingen die wel
een telefoon bij zich hebben leggen deze tijdens de eerste
les, onder toezicht van een docent, in een speciaal
hiervoor bestemd kastje. Deze telefoons worden veilig
opgeborgen en na de laatste les weer meegegeven.
Internetgebruik
De computers in de lokalen hebben toegang tot internet.
Er mogen alleen sites worden bezocht die betrekking

hebben op lesmateriaal of op een opdracht. Het bezoeken van sites met spelletjes of
sociale media zijn niet toegestaan. Bij de inschrijving tekenen ouders hiervoor een ICTprotocol.
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5.

Schoolverzuim
Bij te laat komen dient de leerling een 'te laat-briefje' te halen bij de conciërge. Zonder te
laat-briefje mag de leerling niet de les in. Indien er een geldige reden is om te laat te komen,
verwachten we dat een ouder/verzorger vóór 08.30 uur belt of een briefje meegeeft met
de reden of omschrijving. Tot 09.00 uur is te laat komen met een briefje geoorloofd. Na 30
minuten staat de leerling absent gemeld.
Verslapen, regen of bus/tram/trein/metro gemist tellen niet als geldige redenen.
Ziekmelden kan telefonisch alleen door een ouder of verzorger via telefoonnummer 020 –
5979340.
De administratie is vanaf 8 uur bereikbaar, voor 8 uur ’s ochtends kan er worden
ingesproken. Vermeld daarbij uw naam, de naam van uw kind, de klas van uw kind, en het
telefoonnummer waarop u te bereiken bent.
Absent melden via de email kan ook maar vermeld daarbij:
Naam en klas van de leerling
Tijdstip van afwezigheid (bijvoorbeeld eerste 2 uur of de hele dag)
Reden van afwezigheid (ziek, dokter, tandarts)
Telefoonnummer van de ouder zodat we de melding kunnen verifiëren.
Een leerling die tijdens een schooldag ziek wordt, meldt dit of bij de administratie of bij de
deelschoolleider. Er wordt altijd contact met een ouder opgenomen voordat een leerling
naar huis mag gaan.
Naast de schoolvakanties en vrije dagen is er in principe geen extra verlof mogelijk. Behalve
in geval van enkele gewichtige omstandigheden zoals beschreven door bureau Leerplicht
Amsterdam. Bij bruiloften en ziekte van familieleden maakt Leerplicht onderscheid tussen
graden van verwantschap. (Een neef of nicht, zijnde het kind van de broer/zus van een van
de ouders van een leerling is vierde graad! Voor een huwelijk van een neef of nicht wordt
dus geen extra verlof verleend.)

Lesuitval
Leerlingen kunnen de hele dag in hun school aan de opdrachten werken. Als er docenten
onverhoopt afwezig zijn en niet kunnen worden vervangen, zijn er onderwijsassistenten
aanwezig om te begeleiden en te helpen. De school doelt erop lesuitval zoveel mogelijk te
schuiven naar het begin of eind van de dag. Dit blijkt in de praktijk altijd te lukken.
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6.

Onderwijstijd, lestabellen en bereikbaarheid
Jaarindeling
Er zijn 3 periodes:
Periode 1:
24 augustus 2020 – 20 november 2020
Periode 2:
23 november 2020 – 12 maart 2021

Periode 3:

15 maart 2021 – 25 juni 2021

Lestijden

Leerlingen hebben tijdens de les voldoende tijd om aan verschillende opdrachten te
werken. De lessen duren 60 waarbinnen leerlingen voldoende tijd en ruimte hebben om zich
te concentreren, extra uitleg te krijgen of naar buiten te gaan.
Lesrooster
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Lessentabel
Lestabel onderbouw
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Lestabel bovenbouw
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Bereikbaarheid school en vaste externe locaties
De school ligt heel centraal in de Tweede Oosterparkstraat, naast de Wibautstraat in het
centrum van Amsterdam. Deze is te bereiken met:

de tramlijn: 1,3, 7,19
de bus: lijn 37
de metro: station Wibautstraat metrolijn 51, 53 en 54
Externe locatie techniek, kunst en ICT
Metis Montessori Lyceum
Mauritskade 58

1092 AD Amsterdam
T: 020 – 5979300
Externe locaties sport 2020-2021

De sportlocaties verschillen. Tijdens de introductieweek nemen we leerlingen mee langs de
locaties zodat ze leren wat de veiligste route is van de sportlocatie naar school.
Amstelcampus
(loopafstand)
Tweede Boerhaavestraat 10
1091 HV Amsterdam
Roeivereniging KARZ de
Hoop (loopafstand)
Weesperzijde 1046 A
1091 EH Amsterdam
Jaap Edenbaan (15 minuten
fietsen)
Radioweg 64
1098 NJ Amsterdam
Oosterpark (loopafstand)
1091 AC Amsterdam
Jeugdland
Valentijnkade 131
1095 KH Amsterdam
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7.

Vakanties en vrije dagen 2020-2021
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Tweede paasdag:
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede pinksterdag
Zomervakantie

10 oktober 2020 – 18 oktober 2020
19 december 2020 – 3 januari 2021
20 februari 2021 – 28 februari 2021
5 april 2021
24 april 2021 –9 mei 2021
13/14 mei 2021
24 mei 2021
10 juli 2021 – 22 augustus 2021

Studie- en ontwikkeldagen
Maandag 17 augustus en dinsdag 18 augustus 2020

Dinsdag 12 januari 2021
Vrijdag 5 februari 2021
Dinsdag 29 juni t/m vrijdag 2 juli 2021

8.

Ouderbijdrage
Wij vragen een eenmalige ouderbijdrage van €350,-. De ouderbijdrage is niet verplicht maar
voorkomt dat ouders voor ieder project of activiteit opnieuw een rekening krijgen. Bij
Kiemm wordt er volgend jaar o.a. schoolmateriaal, gymshirts, mentoruitjes en een
schoolfeest van betaald maar er wordt ook gespaard voor een sportkamp van een week
aan het begin van de tweede klas. De overheid draagt helaas niet bij aan deze zaken. Voor
de betaling van de ouderbijdrage krijgen ouders aan het begin van het schooljaar een
betaallink van WIS Collect via de mail waarmee ze het bedrag in een keer of in termijnen
kunnen overmaken.
Specificatie ouderbijdrage:
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Er zijn ook ouders die meer willen betalen dan het bedrag van de ouderbijdrage, bedoeld om
het Kiemm-onderwijsconcept te realiseren voor alle leerlingen. Hierbij het vriendelijk
verzoek om de extra ouderbijdrage over te maken middels een aparte overschrijving naar
het rekeningnummer van het KIEMM: NL73ABNA0513410643 t.n.v. St. Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam o.v.v. Solidariteitsfonds ouderbijdrage. Ouders die de
ouderbijdrage aantoonbaar niet kunnen opbrengen kunnen mogelijk aanspraak maken op
de gelden uit het solidariteitsfonds.
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Bijvoorbeeld omdat u werkt, maar weinig
verdient. Of omdat u een uitkering hebt. De gemeente Amsterdam kan u helpen met de
schoolkosten.
Kijk voor meer informatie op: https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/

9.

Schoolboeken
Boeken worden vergoed en zijn voor alle leerlingen op de middelbare school gratis. De
boeken worden door ouders besteld, thuis afgeleverd en moeten de eerste schooldag
worden meegenomen. De boeken blijven op school. Leerlingen blijven wel zelf
verantwoordelijk voor het netjes houden van de boeken. Eventuele schade wordt bij het
inleveren van de boeken door de leverancier gecontroleerd en eventueel in rekening
gebracht. De leverancier is van Dijk, tel: 088-2030303.

10.

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Ouders kunnen ontevreden zijn over
het rooster, de lesmethoden, de wijze waarop hun kind wordt begeleid, beoordeeld of
bestraft. De meeste klachten worden naar tevredenheid in onderling overleg tussen
ouders, leerling, personeel en schoolleiding opgelost. Klachten die naar de mening van
ouders en leerlingen niet naar behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het
objectieve onderzoek van de klachtencommissie waarbij de school is aangesloten. De
contactgegevens van de klachtencommissie vindt u onder de rubriek contactgegevens. Een
leerling, die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door handelingen en/of besluiten van
een medeleerling en/of een lid van het personeel (uitgezonderd de schoolleiding), heeft het
recht zich hierover bij de schoolleiding te beklagen. Het college van bestuur van de MSA
heeft een procedure vastgesteld voor het indienen en afhandelen van klachten. De
schoolleiding heeft van de voorzitter van het College van Bestuur van de MSA de
bevoegdheid gekregen de klachten af te handelen. Tegen de genomen beslissing van de
schoolleiding kan bezwaar worden aangetekend binnen een vastgestelde periode. De
volledige klachtenregeling is verkrijgbaar bij de administratie en te vinden op de site van
het Metis Montessori Lyceum:
https://www.hetmml.nl/images/RGL_Klachtenregeling.msa_2006_laatst_gewijzigd_062014.pdf
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11.

Participatie

Klankbordgroep
Ouders zijn op vele manieren bij de school betrokken. In de klankbordgroep zitten ouders
die zich het gedurende het schooljaar willen inzetten voor:
•
•
•
•

adviseren van de medezeggenschapsraad
adviseren van de directie
hand- en spandiensten bij activiteiten
aanwezigheid bij open dagen

De klankbordgroep heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar het team vindt de feedback
van de ouders belangrijk, zeker voor een nieuw onderwijsconcept als Kiem Montessori. Het
is de bedoeling is dat een aantal ouders binnen de klankbordgroep als oudercontactpersoon
fungeren. Bij voorkeur heeft tenminste een ouder ook zitting in de medezeggenschapsraad
van het Metis Montessori Lyceum (waaronder Kiem Montessori valt).
Ouders die geïnteresseerd zijn om zelf zitting te nemen in de klankbordgroep, kunnen dat
aan het begin van het schooljaar aangeven tijdens de eerste informatieavond.

Leerlingenraad
De leerlingenraad komt zes keer per jaar bij elkaar. De leerlingenraad geeft advies aan de
deelschoolleider en organiseert evenementen voor de leerlingen.

12. Kwaliteitszorg
Een goede school is een lerende organisatie. Bij het Kiem Montessori is kwaliteitszorg
dan ook hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te meten maken we gebruik van de
onderstaande instrumenten.
•

•

•

De PDCA-cyclus (plan, do, check and act) wordt binnen alle MSA-scholen
gehanteerd. Kiem Montessori maakt plannen voor verdere ontwikkeling die ze
uitvoeren, evalueren en waar nodig bijstellen. Twee keer per jaar is er een
deelschooldag waarbij met leerlingen, docenten en de deelschoolleider wordt
besproken wat de stand van zaken is en waar verbeteringen wenselijk zijn.
De enquêtes op Kwaliteitscholen.nl geven een beeld van de tevredenheid van de
leerlingen, ouders en medewerkers en geven de school input over te nemen
acties.
Het leerlingvolgsysteem van Cito voor rekenen en taal (Nederlands en Engels) in
leerjaar 1 en 2. Hiermee wordt gekeken welk landelijk referentieniveau leerlingen
halen en kunnen we, waar nodig, maatwerk bieden (en bovendien kunnen we de
toetsresultaten met landelijke resultaten vergelijken).
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13. Begeleiding en zorg
Kiem Montessori staat voor een goede begeleiding van leerlingen. De begeleiding kent
twee belangrijke pijlers:
• De basisbegeleiding: Leren leren, loopbaanbegeleiding en -oriëntatie
• De specialistische zorg
In de begeleidingsstructuur van de school ligt de nadruk op de begeleiding van het
onderwijsleerproces. Deze begeleiding geven alle docenten. Zij houden de resultaten
van de leerlingen in de gaten en grijpen waar nodig in, bijvoorbeeld door extra aandacht
en extra opdrachten te geven.
De mentor vormt de spil in de begeleiding en is het eerste aanspreekpunt. Hij/zij is
verantwoordelijk voor de basiszorg. De mentor monitort het leerproces en begeleidt de
sociaal emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. Daarnaast zorgt de mentor er voor dat
ouders op de hoogte zijn van de vorderingen van hun kind. Na aanvang van een nieuwe
periode is er na 6 weken een belronde met ouders. En na elke periode volgt er een
rapportgesprek.

De mentoren zijn in samenwerking met de vakdocenten ook de spil van de leer- en
loopbaanbegeleiding en -oriëntatie. Deze krijgt vorm tijdens de mentoruren. Tijdens
thema-uren is er aandacht voor oriëntatie op studie en beroep. Daarnaast signaleren
docenten en mentoren problemen die buiten hun expertise vallen. Deze leerlingen
worden verwezen naar gespecialiseerde zorgfunctionarissen.
De leerling staat centraal bij de leerlingbegeleiding. Het doel van de begeleiding is dat
leerlingen geleidelijk leren zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor de
voortgang van hun leerproces.
De leerlingbegeleiding steunt op de driehoek leerling/ouders/school. Het onderhouden
van deze driehoek zorgt ervoor dat leerlingen zo goed mogelijk begeleid kunnen
worden. Om dit te realiseren zorgt de school voor:
• Regelmatig ingeroosterd overleg tussen mentor en leerling;
• Mentoroverleg;
• Teamoverleg;
• Eventuele huisbezoeken;
• Voorlichting aan ouders over de werkwijze van de school;
• Een leerlingvolgsysteem dat zowel voor leerlingen als voor ouders openstaat;
• Een volwaardig begeleidingssysteem waarbij mentoren of coaches voor ouders
het eerste aanspreekpunt zijn.

Keuzebegeleiding
De decaan is de regisseur van de keuzebegeleiding. In de uitvoering vormen de
mentoren en coaches de spil van dit onderdeel. De keuzebegeleiding start al in de
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onderbouw. Het keuzeproces is erop gericht leerlingen zich te laten oriënteren op
diverse vakgebieden en beroepen met als doel om steeds meer inzicht te krijgen in
vakken die hen aanspreken. Zo vormen zij zich langzaam een beeld welke studie en welk
beroep daarbij passen. De decaan voert daarnaast individuele gesprekken met
leerlingen en organiseert en coördineert projecten voor studie- en beroepskeuze.
Leerlingen worden zo voorbereid op het maken van (1) een profielkeuze, (2) een
studiekeuze en uiteindelijk (3) een beroep.

Specialistische zorg
Bij problemen die de expertise van mentoren en docenten overstijgt, wordt het
zorgteam van de school ingeschakeld. Dit zorgteam bestaat uit gespecialiseerde
medewerkers binnen de school. Zij gaan in gesprek met de mentor, ouders en leerling
en maken een aanvullend plan. De samenwerking tussen mentor, zorgteam, ouders en
leerling op basis van het begeleidingsplan is in de meeste gevallen voldoende om de
zorgvraagstukken van een leerling op te lossen. Bij problemen die ook de expertise van
het zorgteam overstijgen, wordt de hulp ingeroepen van externe instanties waarmee
het MML een zorgadviesteam (ZAT) vormt. Gezamenlijk wordt een plan van aanpak
gemaakt om de leerling die specialistische zorg te bieden die leidt tot een goede
schoolvoortgang.
Dyslexie
Leerlingen met dyslexie krijgen basiszorg. De school biedt geen bijzondere
ondersteuning. Bij bepaalde toetsen mogen dyslectische leerlingen gebruikmaken van
(verklanking-) software. Ouders dienen daar zelf voor te zorgen. Als leerlingen hiervan
gebruik willen maken, zullen zij dit geruime tijd voor de betreffende toets met hun
mentor moeten afstemmen.

Protocol schoolverzuim
Op Kiemm verwachten we dat alle leerlingen de school dagelijks en op tijd bezoeken.
Ongeoorloofd verzuim, bijvoorbeeld te laat komen of spijbelen, wordt niet
geaccepteerd. Ouders worden gebeld als kinderen ongeoorloofd afwezig zijn. Indien
een leerling meer dan 16 uur in een periode ongeoorloofd afwezig is wordt bureau
Leerplicht van de gemeente Amsterdam ingelicht.
Wij begeleiden liever goed dan leerlingen te schorsen of te verwijderen. Maar als
sprake is van gewelddadig gedrag, racisme of wapengebruik waarbij de veiligheid van
andere leerlingen en of medewerkers in het geding is, zien wij ons genoodzaakt tot
deze een disciplinaire maatregels. In het verzuimprotocol voor leerlingen staat
gedetailleerd beschreven wat de rechten en plichten zijn van leerlingen. Dit document
is op de website te vinden.

https://hetmml.nl/images/191001_Verzuimprotocol_MML_versie_voor_leerlingen_en_ouders.pdf
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Zorgadviesteam (ZAT)
In navolging van de wettelijke verplichting, maar bovenal om leerlingen snel de
benodigde zorg te kunnen bieden, roept het Kiemm regelmatig het Zorgadviesteam
bijeen. Naast gespecialiseerde begeleiders van het Kiemm bestaat het ZAT uit
vertegenwoordigers van de GGD (schoolarts en/of verpleegkundige), de
leerplichtambtenaar en op afroep beschikbare andere externe zorgverleners. Tijdens
dit overleg worden leerlingen besproken die basiszorg+ en specialistische zorg nodig
hebben. De bespreking van een leerling geschiedt alleen met instemming van de
ouders.

14. Samenwerking
Kiem Montessori is een deelschool van het Metis Montessori Lyceum. Binnen de school
wordt intensief samengewerkt. De organisaties waarmee Kiem Montessori verbonden
is, vormen een inspiratiebron voor ons onderwijs. De overeenkomst tussen deze
organisaties zijn hun doelen: talentontwikkeling, wereldburgerschap en duurzaamheid.

Montessorinetwerk
Kiem Montessori is een montessorischool en onderdeel van de Montessori
Scholengemeenschap Amsterdam (MSA). In onze onderwijspraktijk zijn de
montessorikenmerken herkenbaar in de begeleiding van leerlingen om zelfstandig te
leren, om te leren kiezen en om een actieve rol te vervullen op school en in de
samenleving. Als u bij Kiem Montessori komt kijken dan zal het u opvallen dat de
karakteristiek ’hoofd, hart en handen veel terug te zien is. Leerlingen krijgen de ruimte
om vaardigheden te ontwikkelen en te ontdekken waar hun passie ligt om die verder te
ontwikkelen.
Nieuwe opleidingsschool Amsterdam (NOA)
Kiem Montessori werkt, als onderdeel van het MML, samen met NOA. NOA biedt
studenten en docenten een uitdagende leeromgeving in scholen met een
onderscheidend onderwijsconcept. In die omgeving worden studenten en docenten
duurzaam opgeleid tot leraren met een onderzoekende houding die zijn toegerust op
de 21e eeuw en daarmee op de grootstedelijke samenleving.
UNESCO
Het MML en dus Kiemm is lid van de UNESCO-scholen. Deze maken deel uit van een
wereldwijd netwerk met inmiddels zo’n 9700 scholen. Deze scholen verwerken thema’s
van UNESCO in hun onderwijs zoals vrede en mensenrechten, intercultureel leren,
burgerschap en duurzaamheid.
Verdere samenwerking
• Samen met Stichting Kiem geeft Kiem Montessori vorm aan vernieuwend
onderwijs.
• Stichting Kennispoint ondersteunt Kiem Montessori bij onderwijs voor
leerlingen met leerachterstanden (LWOO) met huiswerkbegeleiding en een
zomer- en lenteschool.
• Stichting Jinc organiseert activiteiten in het kader van loopbaanoriëntie.
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