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Montessori in Loenersloot 

De Montessorischool in Loenersloot is in 
1985 in het kader van de Wet op het Basison
derwijs opgericht. Er was toen in Loenersloot 
alleen een kleuterschool; deze moest opgaan in 
de openbare school te Loenen of de openbare 
school te Vreeland. Om het niet zover te laten 
komen, wilde een aantal ouders proberen een 
basisschool in de woonkern Loenersloot van 
de grond te krijgen. 

,,Vroeger had je hier drie bakkers, een kruide
nier en een melkboer, die allemaal zoetjesaan 
zijn verdwenen", vertelt Teun Veldman, voor
malig directeur van de Montessorischool Loe
nersloot. „Men vond dat er in ieder geval een 
school moest blijven om Loenersloot een beet
je leefbaar te houden, en dat moest het liefst 
een basisschool zijn. Dat is toen gelukt en de 
school bestaat tot op heden nog steeds." 

Concreet is de school één keer met opheffing 
bedreigd en dat was in 1996. Maar sinds de 
school zich heeft aangesloten bij de federatie 
Monton is haar bestaan veiliggesteld, ook als 
het aantal leerlingen tijdelijk zou dalen. 
„De federatie Monton is een samenwerkings
verband tussen naar verwachting tien Montes
sorischolen in Midden-Nederland. Het doel 
van de federatie is door bestuurlijke schaalver
groting en directionele samenwerking te 
komen tot een grotere professionalisering van 
het onderwijs, met behoud van de eigen iden
titeit en sfeer van de betrokken scholen", aldus 
Ton van der Gun, bestuurslid van de Montes
sorischool Loenersloot. 

De aansluiting bij de federatie Monton wordt 
door het bestuur gezien als een positieve afslui
ting van twee turbulente jaren voor de school 
in Loenersloot. Deze was gedwongen, door 
een verhoging van de opheffingsnorm, zich op 
een nieuwe toekomst te oriënteren. Die oriën
tatie is nu door de aansluiting bij de federatie 
succesvol afgerond. 

Waarom werd eigenlijk gekozen voor Montes-
sorionderwijs? Om een school te kunnen 

stichten, moest men destijds een onderwijs
vorm kiezen die er nog niet was binnen de 
gemeente Loenen. Dat is gebeurd onder de 
noemer algemeen bijzonder'. Dit is een vage 
term, die wil zeggen dat alle gezindten er wel
kom zijn. Toen de toestemming voor een 
school er was, kwamen de personele invulling 
en onderwijsinhoudelijke zaken aan de orde. 
De toenmalige kleuterleidster juffrouw Vera 
werd versterkt met de heer en mevrouw Veld
man, beiden Montessori leerkrachten. 
„Wij drieën zijn toen de nieuwe school begon
nen uit het niets", vertelt Teun Veldman. „De 
kleuterschool was er, maar verder zaten de kin
deren van de groepen drie, vier, vijf en zes én 
ééntje die eigenlijk in groep zeven hoorde, 
gewoon bij elkaar. Dat kan niet, denk je als je 
dat zo hoort. Een hoop dingen konden ook 
niet, maar aan de andere kant is het toch een 
heel leerzaam jaar geweest, omdat je moest 
optrekken met kinderen die heel verschillend 
waren in kunnen, gezien het feit dat de leef
tijdsspreiding zo groot was. We hebben wel 
vanaf het begin toegewerkt naar een splitsing 
in groepen zoals Montessori dat wil." 
Zoals elke Montessorischool kent ook de 
school in Loenersloot drie groepen: onder
bouw, middenbouw en bovenbouw. Kinderen 
van verschillende leeftijden zitten in een groep 
bij elkaar. Ze leren zelfstandig te werken, zelf
standig hulpmiddelen te kiezen of hulp te vra
gen, maar ook om elkaar te helpen. Er wordt 
gebruik gemaakt van speciaal lesmateriaal en 
op het rooster staan ook activiteiten als 
dansexpressie, toneel, tekenen en schilderen, 
muziek en sport. 

Aanvankelijk had de nieuwopgerichte school 
alleen de beschikking over het reeds bestaande 
kleuterschoolgebouw, maar na enige tijd ver
huisden de kinderen van de basisschool naar 
het noodgebouw dat et tijdens het eerste jaar 
bij werd gezet. Het huidige, nieuwe gebouw 
dateert uit 1986 en telt drie lokalen: één voor 
de onderbouw, één voor de middenbouw en 
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één voor de bovenbouw. 

Teun Veldman: „De inspectie had het liefst 
drie lokalen gehad van zeven bij acht meter, 
recht toe recht aan en geen extra dingen erbij, 
terwijl wij er juist hoeken in wilden hebben. 
Want als je predenteert dat je kinderen wilt 
leren zelfstandig te zijn, dan moet je ze ook de 
gelegenheid geven om zich terug te trekken en 
hun werk te doen in een wat andere omgeving. 
En niet continue onder het oog van de meester 
of de juf. Vandaar dat we lokalen hebben met 
werknissen, en dat de bibliotheek en het docu
mentatiecentrum werkbladen hebben waaraan 
de kinderen kunnen werken. Het leuke is nu 
dat de toenmalige onderwij sinspecteur aan
vankelijk wel grote moeite had met onze wen
sen, maar dat hij uiteindelijk toch overstag is 
gegaan." 

De aansluiting bij de federatie Monton bete
kent voor Montessorischool Loenersloot het 
begin van een nieuwe toekomst. Directeur van 

het eerste uur Teun Veldman is aan het eind 
van het schooljaar 1996/1997 teruggetreden 
en opgevolgd door Teja Kenbeek. In de loop 
van dir schooljaar zal het onderwijs onder de 
loep worden genomen en waar nodig worden 
aangepast aan de laatste Montessori-normen. 
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