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Peuterspelen bij de Montessori peutergroep in Drachten
Wat is het bijzondere van de Montessori peutergroep ?
Met deze brochure willen we ouders en andere geïnteresseerden
informatie geven over Peuterspelen bij de Montessori peutergroep
in Drachten.
De peutergroep is gevestigd in de Montessori basisschool.
De peutergroep is tot stand gekomen vanuit een initiatief van de
Montessorischool in Drachten en de M.O.S. (Maatschappelijke
Onderneming Smallingerland).
De peutergroep is toegankelijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar uit Drachten
en omgeving. De peutergroep werkt nauw samen met de
Montessorischool in Drachten. Veel peuters die onze groep bezoeken
gaan, als zij vier jaar zijn naar de Montessorischool. Maar ook kinderen
die een andere school gaan bezoeken zijn van harte welkom.

• de omgeving is zó ingericht, dat de kinderen door zelfwerkzaamheid
zichzelf kunnen ontwikkelen
• in de groep zijn speciaal ontwikkelde Montessori materialen, waar het
kind zelfstandig mee kan werken
• de leidster sluit aan bij de interesse en de ontwikkelingsbehoefte van de
kinderen. Zij begeleidt de kinderen vanuit gerichte observatie
• het motto van de Montessori peutergroep is 'leer mij het zelf te doen'.
Dit betekent dat de zelfstandigheid van de kinderen zoveel mogelijk
bevorderd wordt
• peuters hebben behoefte aan ordening. Elk materiaal heeft zijn eigen,
vaste plaats. Het kind kan zelf kiezen waarmee het werkt en hoelang en
ruimt na afloop het materiaal ook zelf weer op
• in de Montessori peutergroep leren oudere kinderen rekening te houden
met de jongste kinderen en hen de weg te wijzen
• er wordt zoveel mogelijk vrij gewerkt op de groep zodat kinderen niet
onnodig gestoord worden tijdens hun werk en spel
• in de peutergroep lopen kinderen op pantoffels. Dit geeft een
huiselijke sfeer en kinderen bewegen zich vaak vrijer

Maria Montessori
Binnen de peutergroep wordt gewerkt volgens de denkbeelden van Maria
Montessori. Zij gaat er vanuit dat een kind zichzelf ontwikkelt en daarbij de
indrukken uit zijn omgeving als bouwstenen gebruikt.
In de woorden ‘Leer mij het zelf te doen’ wordt het belangrijkste kenmerk
van haar pedagogiek uitgedrukt. De aandacht van het kind wordt bepaald
door ‘gevoelige periodes’. Tijdens een gevoelige periode kan een kind zich
met volledige concentratie op een bezigheid storten en daarom is het van
belang dat de leidster op het juiste moment de juiste prikkels geeft aan het
kind.
De kinderen worden in staat gesteld zelfstandig aan het werk te gaan.
Voorwaarde is hierbij de voorbereide omgeving die het kind veelzijdig
ontwikkelingsmateriaal en gelegenheid tot activiteit biedt.
Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en wij staan open voor de
individualiteit van elk kind. De peuters kiezen zelf waarmee, hoelang en
met wie ze werken of spelen.
Kinderen zijn vrij voor zover de veiligheid het toelaat en het sociaal
acceptabel is. De kinderen leren op jonge leeftijd respect voor elkaar en
hun omgeving. Wij spreken de kinderen aan op hun drang naar
zelfstandigheid.

De groep bestaat uit maximaal 16 peuters. De groep heeft twee vaste
leidsters en een vrijwillige leidster. Eén van de leidsters heeft tevens een
cursus voor Montessori-leidster gevolgd.
De Montessori-groep komt twee dagdelen per week bij elkaar op
dinsdagochtend en vrijdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.
Algemene informatie over aanmelding, plaatsing en kosten kunt u vinden
in de algemene folder over het peuterwerk van M.O.S. en via de website:
www.mosweb.nl
Plaatsing op de Montessori peutergroep betekent geen automatische
plaatsing op de Montessorischool!
U dient uw kind zelf op te geven voor een basisschool.
Wilt u meer informatie of wilt u een keer komen kijken dan kunt u contact
opnemen met onderstaande telefoonnummers.
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M.O.S. peuteradministratie
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