
De leerkracht moet op de "gevoelige perioden" in de 
ontwikkeling van een kind adequaat reageren door 
het juiste onderwijsmateriaal, veelal Montessori 
materiaal, in de juiste omgeving aan te bieden. Een 
kind wordt niet alleen door de omgeving gevormd; de 
ontwikkeling is een proces waaraan het kind zelf een 
onvervangbare bijdrage levert.

Passe Partout volgt de leerprestaties en de ontwikke-
ling van de sociaal-emotionele vaardigheden van de 
leerlingen aan de hand van gevalideerde toetsen en 
door gerichte observatie. De leerkracht reguleert het 
aanbieden van nieuwe of moeilijker leerstof aan de 
hand van de resultaten. De leerkracht stelt, in samen-
spraak met de Intern Begeleider,het handelingsplan 
op voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Waarom kiezen voor Montessorischool Passe 

Partout?

De voordelen voor uw kind op een rij:

Natuurlijke doorstroom naar het basisonderwijs 

Vanuit een positief en veilig pedagogisch klimaat 
krijgen kinderen op het MKC de kans om spelenderwi-
js kennis te maken met ons basisonderwijs, waar zij al 
vanaf 3 jaar en 8 maanden welkom zijn. Wij bieden 
kinderen die eraan toe zijn de uitdaging om zich 
verder te ontwikkelen en leggen hen hierbij geen 
beperkingen op. Ook wanneer zij nog geen 4 zijn 
krijgen zij al de kans om door te stromen. Daarnaast 
kunnen de kinderen bijvoorbeeld starten met leren 
lezen op hun eigen moment, ook wanneer ze nog niet 
in groep 3 zitten.

Montessori methode

Montessori bij ons op school

Montessorischool Passe Partout werkt volgens de 
visie van Maria Montessori. Het uitgangspunt is dat 
kinderen beter leren als zij de kans krijgen om zelf te 
kiezen en te ontdekken. Ieder kind op onze school 
leert op zijn/haar eigen manier, passend bij de eigen 
mogelijkheden en op eigen niveau.

Ieder kind wil zich ontwikkelen

Kinderen hebben een natuurlijke drang om zich te 
ontwikkelen. Die ontwikkeling vindt plaats vanuit een 
spontane belangstelling. De onderwerpen van die 
belangstelling verschillen per kind en veranderen in 
een aantal fasen. Dit betekent dat kinderen kortere of 
langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde 
leergebieden. Als het kind zich in zo'n gevoelige 
periode bevindt, is het in staat op dat moment een 
functie zeer intensief te ontwikkelen.

Het juiste onderwijs op het juiste moment

Het is de taak en de deskundigheid van de leerkracht 
om het kind uit te dagen, te prikkelen en nieuwsgierig 
te maken.

Gedegen kleinschalig onderwijs waarin de individue-

le mogelijkheden van uw kind centraal staan

Montessori methode: het juiste onderwijs op het 

juiste moment

Veel ontwikkelvrijheid en zelfstandigheid binnen een 

veilige, heldere structuur

Montessori Kindcentrum: doorgaande leerlijn voor 

kinderen van 0 tot 13 jaar, onderwijs en opvang waar 

ieder kind gezien en gehoord wordt

Natuurlijke doorstroom naar het basisonderwijs: uw 

kind is vanaf 3 jaar en 8 maanden welkom

Goede schoolresultaten door begeleiding op maat, 

gekwalificeerde leraren

Montessori maakt 

meer mogelijk

Montessori methode

Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u meer 
weten over de mogelijkheden die wij uw kind bieden? 
Wilt u meer weten over het Montessori Kindcentrum 
of over onze doorgaande leerlijn? Wij vertellen u er 
graag meer over in een persoonlijk gesprek. 

Neem voor meer informatie contact op met 

Cathelijne Willemse

telefoon

e-mail

adres

079-3612793

info@montessori-passepartout.nl

Saturnusgeel 64
2718 CT Zoetermeer

PASSE PART  UT 
montessori kindcentrum

Montessorischool Passe Partout biedt gedegen 
kleinschalig onderwijs met veel aandacht voor de 
individuele kansen en mogelijkheden van de leerlin-
gen. Vanuit de visie van Maria Montessori stemmen 
wij ons onderwijs zoveel mogelijk af op de specifieke 
onderwijsbehoefte en leerstijl van elke individuele 
leerling. Zo zorgen wij ervoor dat ieder kind, in elke 
fase van zijn of haar ontwikkeling, het beste uit 
zichzelf kan halen!

Montessorischool Passe Partout Zoetermeer

Montessori maakt méér

mogelijk voor uw kind

Ons onderwijs

Ons onderwijs speelt optimaal in op de individuele 
ontwikkeling van de leerling. De onderwijsvisie van 
Maria Montessori is hierbij het uitgangspunt. 
Zelfstandig en onderzoekend leren, keuzes maken, 
samenwerken en creatieve ontwikkeling staan 
centraal.

Basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen 
zijn in ons onderwijs van primair belang. Daarnaast 
zorgen wij ervoor dat onze leerlingen zich op diverse 
manieren kunnen ontwikkelen. Leerlingen worden bij 
ons uitgedaagd door het beste onderwijs met 
moderne leerlijnen. Zo geven we Engels en maken wij 
voor ons onderwijs gebruik van de nieuwste technolo-
gie (ICT met Ipads).

Wij bieden eigentijds onderwijs dat uitdaagt en 
motiveert, onder andere door goed in te spelen

op de veranderende wereld met internet en nieuwe 
media. In onze hedendaagse samenleving leren 
mensen een leven lang. Ons onderwijs biedt kinderen 
hiervoor de optimale voorbereiding: méér mogelijk-
heden om méér te kunnen leren.

Méér mogelijkheden om méér te leren

De beste voorbereiding op de maatschappij 

van morgen!

Montessorischool Passe Partout biedt kosmisch 
onderwijs waarmee de algemene ontwikkeling van de 
leerlingen continu wordt gevoed. Met diverse thema-
tische projecten, bijzondere gasten in de klas, 
presentaties en inspirerende tentoonstellingen 
bieden wij onze leerlingen het onderwijs waar de 21e 
eeuw om vraagt. Leerlingen halen op onze school een 
maximaal leerrendement en zijn optimaal voorbereid 
op de samenleving van de toekomst!

Montessori Kindcentrum: 

méér mogelijkheden voor uw kind 

Montessorischool Passe Partout maakt onderdeel uit 
van het Montessori Kindcentrum (MKC), een plek 
waar onderwijs en opvoeding op een natuurlijke 
manier samengaan. Vanuit de visie en werkwijze van 
Maria Montessori biedt het Montessori Kindcentrum 
gedegen kleinschalig onderwijs en opvang waar ieder 
kind gezien en gehoord wordt, van 7.00 uur ’s 
ochtends tot 18.30 uur ’s avonds.

Alles voor een goede ontwikkeling: 

van 0 tot 13 jaar

Het MKC is een samenwerking tussen Montessori-
school Passe Partout en kinderopvangorganisatie De 
Drie Ballonnen. Het biedt een doorgaande leerlijn 
voor kinderen van 0 tot 13 jaar waardoor kinderen 
zich in elke leerfase optimaal kunnen ontwikkelen. In 
een omgeving waar pedagogische en onderwijskundi-
ge expertise elkaar continu versterken.

Montessori Kindcentrum
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