Binnen ons Montessori
IKC De Groene Ring
• mag je zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt
tot ontdekken
• is ieder kind uniek en ontwikkelt zijn eigen talenten en
interesses
• mag je alleen en samen met anderen leren
• leer je keuzes maken en plannen
• mag je leerervaringen opdoen met aantoonbare resultaten
• krijg je de begeleiding die afgestemd is op wat een kind
kan en wil
• leert het kind specifieke vaardigheden, waardoor het
zichzelf kan reguleren en op eigen benen kan staan
• leert het kind reflecteren, zodat het een houding ontwikkelt
waarmee het leert van eerdere ervaringen en steeds meer
“zicht op zichzelf en zijn omgeving” krijgt
• kan een kind zich blijven ontwikkelen door de jaren heen
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Montessori IKC De Groene Ring is ontstaan uit de samenwerking
tussen Montessori basisschool De Groene Ring en Kinderopvang
Zonnekinderen. Ons IKC biedt:
• Onderwijs voor kinderen van 4-12 jaar

locatie Noord
Schoolstraat 14
6921 ZP Duiven
Tel.: 0316 - 265116

• Kinderdagopvang voor kinderen van 0-4 jaar (loc. Zuid)
• Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar (loc. Zuid en Noord)
• Voorschoolse –, naschoolse- en vakantieopvang voor kinderen
van 4-12 jaar (loc. Zuid en Noord)

Onze opvang
Visie

Binnen ons IKC bieden wij kinderdagopvang voor kinderen van
0-4 jaar (locatie Zuid), peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4
jaar (Noord en Zuid) en buitenschoolse opvang (Noord en Zuid).
Voor de jongste kinderen biedt het geïntegreerd zijn binnen het
schoolgebouw vele voordelen. De Montessori-werkwijze wordt
ook op de peuteropvang toegepast. Dit houdt onder andere in dat
we het spelmateriaal zodanig aanbieden dat de peuters hierin
zelf keuzes kunnen maken die aansluiten bij hun interesse en
behoeften van dat moment. Daarbij stimuleren de pedagogisch
medewerksters de zorg voor zichzelf, elkaar, het materiaal en
de omgeving. Omdat de peuter al bekend is met de juffen, de
kinderen, het materiaal en de afspraken die horen bij het
montessori-onderwijs verloopt de overstap naar het onderwijs
spelenderwijs.

De werkwijze op ons IKC is gebaseerd op de antropologie en het
pedagogisch, didactisch concept van dr. Maria Montessori, waarin
kosmisch onderwijs en opvoeding, opvoeding tot onafhankelijkheid
en sociaal verantwoordelijk gedrag een belangrijke plaats innemen.

Leer mij het zelf doen!
In ons IKC is er ruimte en respect voor elkaar en dat ervaren we in
de manier waarop we met elkaar omgaan. We bieden een veilige,
warme en vertrouwde omgeving voor het kind en voor ouders.
Opvang, onderwijs, ouders en kind dragen hier samen aan bij en
voelen dit ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Montessori IKC De Groene Ring is een groen en duurzaam IKC
waarin de kinderen centraal staan met respect voor al het leven
(mens, plant en dier) om ons heen.
Verschillen tussen mensen zien wij als een verrijking waarbij we
van en met elkaar leren.

Ons Onderwijs
Het Montessori onderwijs gaat uit van de individuele ontwikkeling
van het kind. De organisatie van het onderwijs (heterogene groepen),
de inrichting van de groep en het specifieke materiaal maken
dit mogelijk. Een logisch gevolg is de grote variatie in werk- en
instructievormen die gedurende de onderwijstijd gebruikt worden.
Vanuit de montessori gedachte vinden wij het belangrijk dat kinderen
vrijheid van werkkeuze en werktijd hebben, zodat zij ruim de
gelegenheid krijgen eigen keuzes te maken in hun ontwikkeling en
in staat zijn hun eigen ontwikkeling te volgen.
De leerkracht heeft een begeleidende en coachende rol, waarbij
we zorgdragen voor een veilig en tegelijkertijd uitdagend leer- en
leefklimaat, waarvan het kind mede-eigenaar is. Hiervoor creëren
we betekenisvolle leersituaties en bevorderen we samenwerkend
leren, zodat het kind actief en betrokken kan leren met en van
andere kinderen. Dit doen we niet alleen, maar in partnerschap
met ouders en opvoeders. We houden ouders en opvoeders goed
op de hoogte en betrekken hen bij de ontwikkeling van hun kinderen.
Wij bieden kinderen kwalitatief goed onderwijs, waarbij ons
motto is : ‘Elke dag samen een beetje beter’.

Ons IKC biedt voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang
op beide locaties. De BSO maakt gebruik van de multifunctionele
ruimtes binnen het gebouw, maar trekt er ook vaak op uit. Dagelijks
kunnen de kinderen kiezen uit een aanbod van activiteiten op het
gebied van sport, cultuur, natuur en multimedia.

