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Eerste schooldag was maandag 27 augustus 

Maandag 27 augustus opende LEF haar deuren! 
De eerste echte schooldag voor kinderen, ouders en team, een bijzonder moment.  
Daarom startten we die dag net even anders. 
Kinderen en ouders waren maandag vanaf 8.10 uur van harte welkom. We ontvingen 
iedereen in de centrale ruimte om elkaar te ontmoeten en vervolgens een kijkje in de 
groepen en school te nemen. Om 9.00 uur startten de leerkrachten en kinderen in de groep 
en ontvingen Maud en Selma ouders met koffie en een praatje. We namen u mee door een 
terugblik te geven over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en vooruit te kijken 
naar wat komen gaat. 
 
In deze startgids vindt u de nodige informatie over de school. 
Onze website is op 29 juni gelanceerd en geeft een nog completer beeld van LEF 
www.lefutrecht.nl. Ook de jaarkalender staat op de website. Net zoals de laatste nieuwtjes 
en ontwikkelingen van onze mooie school. 
 
We staan voor mooi partnerschap tussen ouders en school. We kijken uit naar onze 
(toekomstige) samenwerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Team LEF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lefutrecht.nl/
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Droom 

We zijn ons Montessori Kind Centrum gestart vanuit een droom. Een droom over een 
vernieuwend Montessori concept in Utrecht Overvecht. Een concept dat echt recht doet aan 
de ontwikkeling van de kinderen van nu. Een doorgaande lijn voor kinderen van 2-12 jaar. 
Een doorgaande lijn in aanbod en organisatie. Wij gaan uit van de mogelijkheden en 
eigenheid van ieder kind. Wij zeggen daarom: niet ómgaan met verschillen, maar úitgaan 
van verschillen. 
Het vraagt lef om vanuit een droom iets nieuws op te zetten.  LEF is gestart door een groep 
bevlogen en gedreven Montessori LEF leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Wij 
vormen samen het team van Montessori Kind Centrum LEF. We zijn mensen die durven uit 
te proberen, om te kijken wat werkt en wat niet. Om vervolgens de juiste keuzes te maken. 
De uitdaging en voeding zit vooral in het samenbrengen van alle ideeën, behoeftes en 
overtuigingen van de teamleden met als drive steengoed onderwijs voor kinderen. We 
blijven altijd in ontwikkeling. De werkwijze die we bij de kinderen willen hanteren, passen 
we ook op onszelf toe. Ervaren en fouten maken om te mogen leren. 
Transparantie en partnerschap met ouders vinden we noodzakelijk. Het gesprek aangaan 
met elkaar. Het is een blijvend ontdek-, en ontwikkelproces waarbij we ons steeds bewust 
zijn of we de juiste dingen doen, hoe we dat doen en of we dat goed doen. 
Ons doel is om samen een bruisende, rijke leergemeenschap te creëren waar kinderen en 
wijzelf geïnspireerd raken en blijven, zodat we samen de toekomst kunnen onderzoeken en 
uitvinden. 

Kind Centrum 

LEF biedt kinderen van 2 -12 jaar een fijne plek waar onderwijs en opvang vanuit één visie 
wordt vormgegeven. We werken nauw samen om de doorgaande lijn te waarborgen.  
Ons Kind Centrum bestaat uit de speelleergroep, de basisschool en de buitenschoolse 
opvang. 
 

Speelleergroep 
Wij bieden de peuters de ruimte om zich te ontwikkelen en de wereld om zich heen te 
ontdekken. Figuurlijk en ook letterlijk: we vinden het heerlijk om binnen en buiten op 
avontuur te gaan. Bij de speelleergroep spelen de kinderen heerlijk samen met 
leeftijdsgenootjes. Dat is leuk, en ook leerzaam: ze leren rekening houden met anderen, 
samenwerken, delen, op hun beurt wachten... allemaal sociale vaardigheden die ze 
meenemen wanneer zij naar de onderbouw gaan en in hun hele verdere leven. 
Peuters en kleuters spelen en werken bij ons regelmatig samen. Hierdoor kunnen de 
kinderen zich op een natuurlijke manier aan elkaar optrekken, elkaar stimuleren en 
uitdagen. Voor de peuters verkleint het de overgang naar school en de kleuters kunnen weer 
even lekker 'peuteren'.  
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Basisschool 
Bij LEF werken we niet met een standaard onderwijsprogramma voor het gemiddelde kind. 
Wij denken namelijk dat het gemiddelde kind helemaal niet bestaat. 
Er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan over de effectiviteit en kwaliteit van onderwijs. Zo 
weten we dat kinderen het meest leren door te ervaren en te onderzoeken. Door onderwijs 
af te stemmen voor ieder kind en door samen te werken. We zien kinderen als ontdekkers 
en onderzoekers. Montessori materialen en andere moderne leermiddelen stimuleren deze 
onderzoekende en ontdekkende houding. Daarom is het aanbod en de organisatie van ons 
onderwijs anders georganiseerd dan bij 'klassikale' scholen. 
Bij LEF maken we voor en met ieder kind een programma op maat. Een programma waarin 
we goed kijken naar talenten en ontwikkelpunten, maar ook naar gevoelige perioden, 
leerstijl en leertempo. We stellen hoge doelen. Ieder kind haalt de doelen die horen bij het 
programma van het basisonderwijs; alleen de wijze waarop verschilt. Het ene kind leert 
bijvoorbeeld de keersommen met een tablet, het andere kind met concreet Montessori 
materiaal, het ene kind doet er 2 maanden over, het andere kind misschien 6 maanden. Dat 
kan bij LEF. 
In iedere groep zitten 3 leeftijden bij elkaar. Zo ervaren de kinderen achtereenvolgens de rol 
van jongste, middelste en oudste. 
Kinderen werken in een eigen lokaal, maar ook in andere ruimtes in het Kind Centrum. 
Kunnen bewegen en keuzes leren maken, vinden we belangrijk. In ons gebouw hebben we 
dan ook flexplekken, statafels, banken, groepstafels en heerlijke zitzakken. Om samen te 
werken of eigen werk te doen op een eigen gekozen plek. 
De patiotuin en de natuur in de omgeving van de school spelen een belangrijke rol binnen 
ons onderwijs. En ook kunst & cultuur en technologie zijn belangrijke onderdelen in het 
onderwijsaanbod. 
 

Buitenschoolse opvang (4-12) 
Na schooltijd is het tijd om even te ontspannen, wat te drinken, je verhaal kwijt te kunnen 
en dan... lekker spelen! Verkleden als piraat, ridder of prinses. Het mooiste vliegtuig bouwen 
van lego of hout, samen een modeshow organiseren. Dollen met vrienden, buiten een hut 
bouwen, met z'n allen voetballen. Of gewoon rustig een boek lezen of een spelletje doen, 
want dat kan natuurlijk ook. 
Naast de ruimte om lekker hun gang te gaan, bieden we de kinderen een uitdagend en 
afwisselend programma met activiteiten, workshops, clinics en uitstapjes op het gebied van 
sport & spel, cultuur, creativiteit en natuur & techniek. Iedere pedagogisch werker heeft zo 
z'n eigen talent of specialisme, en wij werken vaak samen met andere partijen. De kinderen 
kiezen zelf aan welke activiteiten zij meedoen. 

Basisschool 

Klaar voor de toekomst 
Maria Montessori was haar tijd ver vooruit toen zij begin 20ste eeuw haar onderwijsvisie 
ontwikkelde. Zij ging ervan uit, dat een kind van nature actief, leergierig en nieuwsgierig is. 
Het kind wil zijn omgeving graag leren kennen. De ontwikkeling van een kind staat in 
voortdurende wisselwerking met die omgeving. Volgens haar verloopt de ontwikkeling van 
het kind volgens een vast en biologisch patroon. Een kind kruipt eerst voordat het loopt, het 
brabbelt eerst voordat het spreekt. Zij ziet het als de taak van de opvoeder om deze 
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ontwikkeling te begeleiden. Maria Montessori ziet ieder kind als een individu met een eigen 
aanleg en een eigen karakter: ieder kind doorloopt de verschillende fasen van de 
ontwikkeling dan ook in zijn eigen tempo.  
We leven inmiddels in de 21ste eeuw, waarin alles om ons heen verandert en in beweging is. 
De ontwikkelingen gaan snel, de kennis die we vandaag opdoen, is morgen alweer 
achterhaald. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Er is aandacht nodig voor 
duurzaamheid om de wereld voor onze kinderen leefbaar te houden. 
Innovatief en toekomstgericht Montessori onderwijs betekent een veilige en rijke omgeving 
waarin kinderen leren samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. Zorgdragen 
voor elkaar en de omgeving staat centraal. Gelijkwaardigheid staat hoog in het vaandel. Zo 
halen wij het optimale uit je kind en leiden we je kind op voor de toekomst. 
 

De ontwikkeling van het kind 
In het Montessori Kind Centrum richten wij ons, naast de cognitieve ontwikkeling, ook op de 
sociale en persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Door kinderen te leren zelfstandig 
taken te doen, door ze keuzevrijheid te bieden en vertrouwen te geven dat zij al veel 
kunnen, ontwikkelen kinderen zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Dit is een 
belangrijke basis voor hun verdere leven. Onze professionals bieden een positieve 
voorbeeldrol, geven opbouwende feedback en stimuleren de kinderen het zelf te doen. 
Soms door eerst iets samen te doen en daarna een kind het vertrouwen te geven dat hij het 
ook zelf kan. 
Volgens Maria Montessori verloopt de ontwikkeling van de mens volgens een aantal 
opeenvolgende fasen. Elke fase legt de basis voor de volgende. Zij noemde deze fasen de 
'gevoelige perioden'.  
 

0-6 jaar 
In deze periode ontwikkelt en vormt een kind zich door de indrukken en ervaringen die het 
opdoet in zijn omgeving. In deze periode leert het lopen en praten. Het herhaalt met plezier 
dezelfde handelingen vanuit een innerlijke behoefte om te oefenen. Kinderen ontdekken in 
deze fase de wereld om zich heen en worden zich bewust van hun eigen persoonlijkheid. 
Kenmerkend  is het 'zelluf' willen doen. Een kind kan tot een jaar of 6 geen onderscheid 
maken tussen fantasie en realiteit.  
 

6-12 jaar 
In deze fase ontstaat bij kinderen leergierigheid, voorstellingsvermogen en gevoeligheid voor 
morele en sociale vragen.  Met name op cognitief en sociaal-emotioneel gebied ontwikkelt 
het kind zich enorm in deze fase. Inmiddels kent hij de kleuren, hij tekent geen koppoters 
meer, kent verschillen in tijd en gaat spelregels steeds belangrijker vinden. Hij leert het 
verschil tussen links en rechts, wordt fysiek voorzichtig en leert zich beter inleven in 
anderen. Hij kan droom en realiteit van elkaar onderscheiden. Hij wordt zich meer en meer 
bewust van zijn plek ten opzichte van anderen en zijn omgeving.  
 

9-12 jaar 
Kinderen krijgen in deze fase steeds meer interesse voor lezen en leren, ze zijn beschermend 
naar jongere broertjes of zusjes en vriendschappen worden hechter. Kinderen gaan zich 
bezighouden met problemen in de maatschappij, zoals klimaatverandering of dierenleed. Dit 
betekent ook dat ze een oordeel gaan vormen over problemen en kritiek gaan leveren op 



6 

 

uitspraken of situaties. Belangstelling voor seksualiteit ontstaat. Vanaf ongeveer 11 jaar 
ontwikkelt het kind steeds meer zelfkennis en wordt sociaal voelender. Daarnaast raakt hij 
steeds meer gericht op kinderen van de eigen leeftijd. De puberteit doet haar intrede; dit 
brengt afwisselend gedrag mee (sterk wisselende emoties, lusteloos, afzetten).  
 

Keuzevrijheid en zelfdiscipline 
Op de speelleergroep is er veel ruimte voor 'vrij spel', op school kiezen de kinderen zelf aan 
welke lesstof en met welk lesmateriaal ze werken, hoe lang en in welk tempo. Op de 
buitenschoolse opvang kiezen ze zelf aan welke activiteiten ze meedoen en denken ze mee 
over de invulling van het vrijetijdsprogramma.  
Kortom, in het Montessori Kind Centrum krijgen de kinderen veel (keuze)vrijheid. Hierdoor 
leren zij dat je verantwoordelijk bent voor je eigen leven en handelen. Je gedrag is daarmee 
afhankelijk van je besluiten, niet van de omstandigheden.  
De leerkracht of begeleider geeft daarbij de kaders en grenzen aan die passen bij het 
ontwikkelingsniveau van de kinderen.  
Wij bieden een scala aan uitdagende spel- en lesmaterialen, opdrachten en activiteiten. Zo 
garanderen we dat kinderen op een breed gebied voldoende kennis en vaardigheden 
opdoen en er geen hiaten ontstaan in wat ze leren en ervaren. Zowel op de speelleergroep, 
school en BSO. De kinderen kiezen zelf waar ze op welk moment mee spelen, aan welke 
activiteiten ze meedoen of wat ze op welk moment willen leren, maar kinderen die altijd 
voor dezelfde spel- en lesmaterialen, activiteiten of leerstof kiezen, moedigen we aan om 
ook andere ervaringen op te doen. 
 

Wij gaan uit van de talenten en mogelijkheden van ieder kind 
Bij Kind Centrum LEF gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van ieder kind. Kinderen 
ontdekken en onderzoeken binnen grenzen, structuur en met intensieve begeleiding van 
bevlogen professionals. 
Innovatief en toekomstgericht Montessori onderwijs betekent een veilige en rijke omgeving 
waarin je kind leert samenwerken, kritisch denken en problemen oplossen. Kennis en 
vaardigheden worden aangeleerd door de juiste ondersteuning van digitale middelen en 
Montessori materialen. 
Zorg dragen voor elkaar en de omgeving staat centraal. Gelijkwaardigheid staat hoog in het 
vaandel. Samenwerken met ouders is voor ons essentieel. Partnerschap en vertrouwen 
vormt de basis. Zo halen wij het optimale uit je kind en leiden we je kind op voor de 
toekomst 
 
Schooltijden 
LEF hanteert een vijf-gelijke-dagenmodel. Dat betekent dat alle kinderen van de school de 
volgende tijden op school zijn: 
 
Basisschool    Speelleergroep BSO 
Maandag 8.30 - 14.00 uur 8.30 - 12.30 uur 14.00 – 18:30 uur 
Dinsdag 8.30 - 14.00 uur 8.30 - 12.30 uur 14.00 – 18:30 uur 
Woensdag 8.30 - 14.00 uur -    
Donderdag 8.30 - 14.00 uur  8.30 -  12.30 uur 14.00 – 18:30 uur 
Vrijdag  8.30 - 14.00 uur -   vakanties vanaf 07:30 
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Ouders en kinderen zijn vanaf 8.10 uur van harte welkom op school. U kunt dan met uw kind 
de klas in gaan om samen de werkjes te bekijken of uw kind te begeleiden bij de start van de 
dag. Kinderen vinden het heerlijk om trots hun werk te kunnen laten zien. 
Omdat er van 8.10 tot 8.20 uur nog geen leerkracht in de groep is, is uw aanwezigheid tot 
8.20 uur noodzakelijk. Om 8.20 uur is de leerkracht in de groep en nemen ouders afscheid. 
De leerkracht is er op dat moment voor de kinderen. Een belangrijk moment voor de start 
van de schooldag. Heeft u behoefte aan een gesprekje of heeft u een vraag dan vragen we u 
om 14.00 uur te komen 
 

Team  
Marjolein Hüskes  di-wo-do  administratie 
Ilse de Fouw    ma-di-do  meewerkend coördinator slg/bso 
Pelle van den Berg   ma-do-vr  leerkracht 
Steintje Zwanenburg  ma, di, wo, do  leerkracht 
Anne Sleper   di-wo-vr  leerkracht 
Maud Dolman   ma   intern begeleider 
Selma Niland    ma-vr   directeur 
 

Groepen 
Na de zomervakantie starten we in twee kleine groepen. Een onderbouwgroep (1 t/m 4) en 
een bovenbouwgroep (5 t/m 8). 
 
Onderbouwgroep Steintje Zwanenburg  ma-di-wo-do 
                                       Anne Sleper   vr 
 
Bovenbouwgroep Pelle van den Berg   ma- do-  vr 
                                       Anne Sleper   di-wo 
 
De samenstelling en indeling van de groepen kan door instroom van kinderen veranderen. 
Natuurlijk kijken we hierbij altijd naar het belang en welzijn van de kinderen. 
 
Onderwijsaanbod 
Leidend zijn de Montessori leerlijnen en –doelen. We gebruiken gloednieuwe Montessori 
middelen en andere mooie leermiddelen om de doelen te bereiken. Ieder kind volgt zijn 
eigen leerpad met portfolio en wordt individueel gecoacht en begeleid door de leerkrachten. 
Eigenaarschap vergroten staat centraal. ICT is belangrijk, de nieuwste materialen zijn 
aangeschaft. Daarnaast is samenwerken en onderzoeken belangrijk op onze school. 
Onderzoekend leren door kinderen en door het team. Door te onderzoeken hoe kinderen 
leren en wat daarvoor nodig is geven we steeds verder vorm aan ons aanbod en curriculum.  
Leren en bewegen gaan hand in hand. Kinderen werken bij LEF op verschillende plekken en 
samenstellingen in de school.  
 
Eten en drinken 
Tijdens de kleine én grote pauze eten en drinken de kinderen met hun klasgenootjes en 
leerkracht. Het centrale leerplein is onze vaste lunchplek. We vinden gezonde voeding erg 
belangrijk. Daarom geen snoep of koeken maar brood, fruit, groente, kaas of worst. 
Bij het eten schenken we water.  
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De verjaardag van een kind is een bijzondere gebeurtenis. Daar staan we in ons Kind 
Centrum natuurlijk bij stil. In de groep besteden we aandacht aan deze dag en kinderen 
mogen trakteren. Ook hierbij is gezonde voeding belangrijk, zoete traktaties geven we mee 
naar huis.  
 

Gymlessen  
De school maakt gebruik van een eigen gym/speelzaal en groot buitenterrein, maar op de 
woensdag maken wij gebruik van een gymzaal op loopafstand van de school. We zullen 
vooral aandacht besteden aan spellessen. De kinderen gymmen in gymkleding en stevige 
sportschoenen. Daarnaast zullen we regelmatig teamspelen op het buitenterrein van de 
school organiseren. 
 

Vakantie           
Herfstvakantie 20-10-18 28-10-18 
Kerstvakantie 22-12-18 06-01-19 
Voorjaarsvakantie 23-02-19 03-03-19 
Goede vrijdag 19-04-19 19-04-19 
2e Paasdag 22-04-19 22-04-19 
Meivakantie 27-04-19 12-05-19 
Hemelvaart 30-05-19 30-05-19 
2e Pinksterdag 10-06-19 10-06-19 
Zomervakantie 20-07-19 01-09-19 
   

Studiedagen: 
Vrijdag        21-09-2018 
Woensdag  17-10-2018 
Maandag    29-10 2018 
Maandag    07-01-2019 
Vrijdag        22-02-2019 
Vrijdag        31-05-2019 
 
Het team ontwikkelt onderwijs, de kinderen zijn vrij.  
 

Ouderbijdrage 2018-2019 

• De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld op een bedrag van € 100,- per leerling voor 
het schooljaar 2018/2019. Dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld. We besteden deze 
gelden aan verrijkende leeractiviteiten & materialen, excursies en vieringen in onze 
school.  

• U ontvangt na de start op school een betaalverzoek via Tikkie.  
Perioden 

• Voor de ouderbijdrage wordt gerekend met een schooljaar van 10 maanden  
(1 september t/m 30 juni).  Voor juli en augustus wordt dus niet betaald. 
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• Nieuw instromende leerlingen betalen alleen voor de maanden dat ze op school zijn, 
dus voor elke maand een tiende van het volledige bedrag. Begint een nieuwe leerling 
in de tweede helft van de maand (16e of later), dan hoeft de ouderbijdrage van die 
maand niet betaald te worden: 
 

  
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwijtscheldingsregeling 
• De kwijtscheldingsregeling is in het leven geroepen om ouders en verzorgers, die 

onvoldoende inkomen hebben, (een deel van) de ouderbijdrage kwijt te kunnen 
schelden. 

• Als ouders of verzorgers gebruik willen maken van de kwijtscheldingsregeling moeten 
zij aannemelijk maken dat ze de volledige ouderbijdrage niet kunnen betalen, 
bijvoorbeeld door het overleggen van de meest recent vastgestelde 
belastingaanslag(en) of een brief van een uitkeringsinstantie of loonstrook. 

• Het inkomen wordt getoetst aan de onderstaande normbedragen. Deze 
normbedragen worden jaarlijks aangepast:  

bruto belastbaar gezinsinkomen Per kind 

meer dan modaal (€ 34.000) 100% van de bijdrage 

tussen modaal en minimum loon (€ 19.389 - € 34.000) 50% van de bijdrage 

minder dan minimumloon (€ 19.389) 25% van de bijdrage 

• Ouders/verzorgers, die in aanmerking komen voor kwijtschelding, kunnen zich 
melden bij de directeur. 

• De toetsing aan de normbedragen gebeurt door de directeur. 

U-Pas houders 
U-pas houders kunnen een kopie van de pas, voorzien van naam en groep van het 
kind(eren), inleveren bij de directeur. Wij zorgen voor de afhandeling met de U-Pas, wij 
zullen een bedrag declareren van 25% van de bijdrage per kind. 
 

start schooljaar 
vanaf 

ouderbijdrage periode van instromen   

27-aug-18 € 100,00 24-8/15-9 september 

16-sep-18 € 90,00 16-9/15-10 oktober 

16-okt-18 € 80,00 16-10/15-11 november 

16-nov-18 € 70,00 16-11/15-12 december 

16-dec-18 € 60,00 16-12/15-1 januari  

16-jan-19 € 50,00 16-1/15-2 februari 

16-feb-19 € 40,00 16-2/15-3 maart 

16-mrt-19 € 30,00 16-3/15-4 april 

16-apr-19 € 20,00 16-4/15-5 mei  

16-mei-19 € 10,00 16-5/15-6 juni 

16-jun-19 € 0,00 16-6/15-7 juli 
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Contactgegevens 
Montessori Kind Centrum LEF 
Ramsesdreef 190 
3564 CL Utrecht 
06-33507513 
info@lefutrecht.nl  
website: www.lefutrecht.nl  
 
 
Deze gids zal zich gedurende het schooljaar 2018-2019 vullen met nieuwe informatie over de 
ontwikkeling van LEF. 

mailto:info@lefutrecht.nl
http://www.lefutrecht.nl/

