– Leerkrachten aan het woord –

Montess o ri onder w ijs
in de p rak tijk

Op een montessorischool staat het individuele kind staat centraal. Toch hebben ouders
daar vaak niet meteen een beeld bij. Hoe gaat het er op zo’n school nu aan toe? Wat leren
kinderen er en welke waarden staan voorop? Sandra en Kirsten geven les in de onder- en
bovenbouw van de Venlose Montessorischool en weten dus als geen ander hoe de praktijk
van een montessorischool eruitziet. Ze vertellen enthousiast over het onderwijs en over wat
het voor hen betekent om er werkzaam te zijn.

Een geheel van individuen
Montessorionderwijs is niet slechts een lesmethode, maar een ‘way of life’: onderwijs en
opvoeding zijn er nauw met elkaar vervlochten en dat merk je op allerlei vlakken. “Het onderwijs is erop gericht om kinderen te leren dat ze binnen het geheel verantwoordelijk zijn voor
hun eigen leerproces”, begint Kirsten. “Als leerkracht geef je sturing en stimuleer je het kind
zelfstandig te worden.” Wat vooral opvalt bij het binnenlopen van een klas, is dat ieder kind
met een zelfgekozen werkje bezig is. Het zijn bijzondere werkjes, materialen die kenmerkend
zijn voor het montessorionderwijs. “Het klassikale wordt hier echt losgelaten, al doen we
ook nog altijd veel dingen samen”, legt Kirsten uit. “Zo geven we wel korte groepsinstructies,
maar daarna gaan de kinderen weer zelf aan het werk. Samen met een ander kind of alleen,
aan hun tafel of op een kleedje op de grond, net wat voor hen werkt. We merken dat kinderen
hier al snel leren zelfstandig keuzes te maken en steeds beter weten wat voor hen een fijne
manier is om dingen te leren.”

Ze worden zelfredzaam,
en dat is wat ze op de middelbare school en
in hun verdere leven nodig zullen hebben!

Samen leren en leven
In zogenaamde ‘kosmische’ lessen komt het gezamenlijke en de aandacht voor de omgeving
naar voren. Zo is er dagelijks als groep aandacht voor onder meer wereldoriëntatievakken,
beweging, handvaardigheid en nieuwsbegrip. Bovendien dragen alle leerlingen zorg voor
een eigen plantje en verrichten ze samen taken binnen de school. “Heel belangrijk binnen
het montessorionderwijs is het creëren van een huiselijke en voorbereide omgeving”, vertelt
Sandra. “De klaslokalen zijn zo ingericht dat ze kinderen prikkelen om aan de slag te gaan.
Bovendien zitten ze met drie verschillende leeftijdsgroepen bij elkaar.
Daarmee bootsen we de familiesituatie na, waarbij ieder kind een
keer de jongste, de middelste en de oudste is. Ieder kind helpt ook
mee binnen de school met bijvoorbeeld het opruimen van
lokalen en het netjes houden van de school. Zo leren
kinderen van en met elkaar te leren en te leven.”

Leren via alle zintuigen
Alle montessorischolen maken gebruik van bijzondere, zelfcorrigerende materialen die alle
zintuigen prikkelen en waarmee kinderen zichzelf stof eigen kunnen maken. Zo rekenen
kinderen met de ‘deelbak’: een houten bak vol gekleurde kralen, die er aantrekkelijk uitziet
en die tegelijkertijd heel vernuftig in elkaar zit. “Door echt handelend en visueel bezig te zijn
met rekenen, krijgen kinderen een veel beter begrip van de stof”, vertelt Sandra. “Een som
uitrekenen gebeurt hier niet door middel van een trucje, nee, kinderen leren via het materiaal
echt hoe zo’n som in elkaar zit!” Uiteindelijk moet de school uiteraard dezelfde doelen
behalen als iedere basisschool. Kirsten: “We behandelen de doelen alleen anders. We kijken
wat ermee moet gebeuren en zoeken er dan samen met het kind passende methodes en
materialen bij.”

Individuele aandacht
Door de manier van werken is er veel ruimte voor het individuele kind. “We maken dagelijks
meerdere rondgangen”, aldus Kirsten. “Dan kijken we of iedereen bezig is, of er vragen zijn,
gaan gesprekjes aan en we geven instructies.” De leerkracht heeft dus een hele andere rol
dan in het reguliere onderwijs. “Het is wel extra hard werken”, glimlacht Sandra, “maar dat
doen we graag, want het geeft ons ook veel energie!” De voortgang van kinderen wordt
nauwlettend in de gaten gehouden. “In een registratiesysteem houden we van ieder kind bij
hoe het gaat, daarom is observeren ook zo belangrijk. Leerkrachten staan hier niet voor de
klas een les te draaien, maar werken als persoonlijk begeleider van ieder kind.”
Vrijheid op maat
Het beeld van montessorionderwijs als zijnde heel ‘vrij’, doet het onderwijs dus echt tekort.
“Er is juist sprake van veel planning en structuur, maar het verschil is dat kinderen hier die
planning zelf bewaken”, vertelt Kirsten. “Natuurlijk sturen we bij als dat nodig is. Kinderen
krijgen zoveel vrijheid als ze zelf aankunnen. Uiteindelijk willen we dat kinderen zelf begrijpen
wat er moet gebeuren om verder te kunnen komen.” Sandra: “Ze worden zelfredzaam, en
dat is wat ze op de middelbare school en in hun verdere leven nodig zullen hebben!”
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