Elk kind telt
Respect, vertrouwen en veiligheid. Dat zijn de waarden die hoog in het vaandel
staan bij openbare Montessorischool De Wielerbaan, benadrukt directeur
Femmy Sassen.
“Op onze school werken wij volgens de pedagogische, didactische en
opvoedkundige uitgangspunten zoals dr. Maria Montessori die heeft ontwikkeld.
Het uitgangspunt is dat ieder kind anders is. Het onderwijs op onze school is
gericht op de vorming tot zelfstandigheid. Leerlingen kunnen op verschillend
niveau werken, waarbij de leerkracht sturend optreedt. Het onderwijs op onze
school voldoet uiteraard aan alle eisen die gesteld worden aan een basisschool.
Montessori werken
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren. Op onze school
worden ze daartoe voortdurend gestimuleerd. Kinderen krijgen de gelegenheid
om hun eigen leerlijn te volgen. We spreken van ‘vrijheid in gebondenheid’.
Observatie is een belangrijk instrument in het Montessorionderwijs.
Leerkrachten zijn daarvoor speciaal opgeleid. Steeds vragen ze zich af: ‘Wat
heeft dit kind nodig?’ De leerkracht reikt de passende kennis, instructie en
vaardigheden aan. Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen. Daarbij
leggen we de lat hoog. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen met elkaar
samenwerken. Ze leren van elkaar en brengen samen dingen tot stand.
Materialen
Onze leerlingen werken zelfstandig of in kleine groepjes met de Montessorimaterialen, waardoor ze inzicht krijgen in de kennis die ze opdoen. Het
materiaal stimuleert kinderen om zo veel mogelijk zintuigen te gebruiken. Zo
kunnen ze de leerstof concreet ervaren. Het materiaal is zelfcorrigerend, zodat
de kinderen het zelf merken wanneer ze iets niet goed doen. Aan het einde
van de middenbouw maakt het materiaal geleidelijk plaats voor een abstracte
verwerking van de leerstof. Daarnaast werken onze leerlingen ook met de
computer. Onze computerprogramma’s voldoen daarbij aan de Montessorieisen: Kinderen kunnen er zelfstandig mee werken. Bij de groepslessen in de
klas wordt gebruik gemaakt van digitale schoolborden.
Kosmisch onderwijs
Naast taal, rekenen en lezen is op onze Montessorischool het kosmisch
onderwijs belangrijk. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde
zijn hierin ondergebracht. Kosmisch onderwijs gaat er vanuit dat alles met
alles samenhangt. In de praktijk betekent dit dat een bepaald onderwerp altijd
vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Door middel van het
kosmisch onderwijs leren onze leerlingen stapje voor stapje dat ze onderdeel
uitmaken van een groot geheel. Vanaf jonge leeftijd leren kinderen om respect
te hebben voor anderen en voor de wereld om hen heen.

Eigentijds
Het is onze missie om modern Montessori-onderwijs te geven, dat aangepast is
aan de eisen van deze tijd. We volgen de nieuwste inzichten binnen het
basisonderwijs. Een mooi voorbeeld is het reken- en leesverbeterplan. Net als
veel andere scholen in Enschede doet ook De Wielerbaan hieraan mee. Maar
wij doen het wel op een manier die past bij onze visie. Een leerling hoeft
bijvoorbeeld niet alle twintig sommen te maken, als hij heeft laten zien dat hij
de stof al lang beheerst. Dan maakt hij drie sommen en gaat vervolgens
verder met de nieuwe opdracht.”

