
LEF: LEER EN FLOREER 
‘HELP MIJ HET ZELF TE DOEN’ IS 

EEN PASSENDE UITSPRAAK VAN 
MARIA MONTESSORI.

Maria Montessori beschrijft verschillende ontwikkelingsfasen bij 
kinderen. Door ons leeraanbod en ons handelen optimaal af te 

stemmen op de behoeften van kinderen komen wij tegemoet 
aan de ‘gevoelige periode’. In deze periode is het kind klaar 

om de volgende stap in ontwikkeling te zetten. Juist deze 
ontwikkeling wordt bij LEF gestimuleerd. Dit wordt 

onderzoekend leren genoemd. Het team van LEF is 
erin gespecialiseerd om deze fases te herkennen 

en deze ontwikkeling optimaal te stimuleren door 
het aanbieden van bijpassend materiaal.
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VERTROUWEN
we hebben vertrouwen in kinderen, in 
hun kracht en eigenheid.

VRIJHEID IN GEBONDENHEID
We dagen kinderen uit tot 
onderzoekend gedrag en keuzes 
binnen een gestructureerd voorbereide 
leeromgeving. Refl ecteren op eigen 
gedrag en nakomen van gemaakte 
afspraken vormen een basis om dit te 
bereiken. 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID 
VOOR LEREN 
kinderen en medewerkers houden 
overzicht op leerdoelen die voor hen 

van belang zijn. Ze zijn zich bewust dat 
leren leren en kennis verwerven van 
basisleerstof van groot belang is voor de 
ontwikkeling als individu en zijn intrinsiek 
gemotiveerd om doelen te bereiken. 

ONTWIKKELEN TOT SOCIAAL 
VERANTWOORDELIJKE MENSEN  
kinderen waarderen ieders eigenheid 
en gaan respectvol met elkaar en de 
omgeving om. 

BEGELEIDEN NAAR ZELFSTANDIGHEID
Een zorgvuldig voorbereide 
leeromgeving daagt kinderen uit om 
zelfstandig keuzes te maken en werk te 
kiezen en te plannen. 

-  Innovatief montessorionderwijs 
voor kinderen van 2 tm 12 jaar;

- Heterogene groepen:
 onderbouw 1-2
 middenbouw 3-4-5
 bovenbouw 6-7-8;
-  Plezier in leren
 van concreet naar abstract
- Prachtige montessorimaterialen
 en andere moderne hulpmiddelen;
-  Vaste groepen
 met fl explekken in de school;
- Veel ruimte om te bewegen
 binnen en buiten;
- Doorgaande ontwikkelingslijnen
 en kerndoelen;

-  Keuzemogelijkheden
 in leerstof, leertijd, leerstijl en
 leertempo;
-  Samen hoge doelen stellen
-  Brede ontwikkeling:
 kennisvakken, ICT & technologie
 én creativiteit;
-  Onderzoekend leren 
- Talentontwikkeling
- Eigenaarschap van kinderen; 
- Samenwerking:
 Veiligheid door duidelijke 
 grondwaarden;
-  Partnerschap
 met ouders en buurtbewoners.

KERNWAARDENMISSIE EN VISIE
MISSIE: HET KIND NAAR EEN NIEUWE WERELD 

Bij LEF ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden 
die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun 

omgeving en de samenleving waarvan zij deel uitmaken. Opgroeien 
door ervaringen, kennis en vaardigheden voor de toekomst.

VISIE: ONTWIKKELINGSGERICHT IN DE 21E EEUW 
Bij LEF leren kinderen 21e eeuwse vaardigheden door 

montessorionderwijs. Kinderen gedragen zich sociaal-
bewust, betrokken en hebben een realistisch beeld van de 

wereld en zichzelf. Ze zijn zelfstandig onderzoekend in 
het leren leren, om zo het beste uit zichzelf te halen.

LEF STAAT VOOR
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