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Uit:
Maria Montessori, Onderwijs en het menselijk potentieel.

Nederlandse Montessori Vereniging, 1998.

“Laten wij het kind een visie bieden op het totale heelal.
Het heelal iseen indrukwekkende realiteit en 

Wij zullen dit pad van het leven gezamenlijk aflopen, want alle dingen zijn een
onderdeel van het heelal, alle zijn met elkaar verbonden in een

alomvattende eenheid.

Dit beeld helpt de geest van het kind zich te
richten, op te houden met rond te dwalen in een doelloze zoektocht naar

kennis. ......
.........

Hoe kan de geest van een opgroeiend individu belangstelling blijven hebben 
als al ons onderwijs zich bezighoudt met een bepaald onderwerp met een begrensde

draagwijdte en beperkt wordt tot de overdracht van die kleine
kennisdetails, die hij in staat is uit het hoofd te leren?

Hoe kunnen we het kind dwingen geïnteresseerd te zijn als interesse slechts van
binnenuit kan komen? Alleen plicht en vermoeidheid kunnen van

buitenaf teweeg worden gebracht, nimmer belangstelling! Laat dit heel
duidelijk zijn.” 

een antwoord op alle vragen. 



De ArendUitgeverij

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèàðäó

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèîíó

Äåñÿòü ðàç ïî òûñÿ÷å

Äåñÿòü ðàç ïî åäèíèöå

Ëèíèÿ âñåãî ñóùåãî

Ëèíèÿ êóëüòóðû

Ëèíèÿ ìîåé æèçíè

Oudste taal
‘? ? ?’

Proto World
genetica

paleontologie
archeologie

100.000 - 200.000 jaar oud

Interessante leervraag aan kinderen.
Samen filosoferen.
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Oudste kleitablet
‘Sumerisch (3300 v.Chr.)’

Vanuit hoeveelheden (wiskunde)
ontwikkelde zich meer nuances.

TAAL is:

- gesproken en 
  geschreven woord
- wiskunde
- beeld(taal)
- lichaamstaal
- gezichtsuitdrukking
- zwijgen

COMMUNICATIE
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Baby reading game mp4
*.wmv

 - 16 maanden
idem 

ugatrotters - You Tube

LEZEN

Baby reading game 16 months_(480p).mp4
Baby reading game 16 months_(480p).wmv
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Er was eens.......

..... een verhaal te vertellen....!!!

Het ‘Montessori’ verhaal
- ‘ontwikkelingsgericht’ i.p.v.  ‘leerlijnen/doelstellingen gericht’

Een observerende leerkracht
- die een goed voorbereide omgeving creëert
- en gebruikmaakt van gevoelige perioden bij het kind

TAAL

1

2



navertellen

voordragen

spreekbeurt

drama poppenhoek
toneel

Mondelinge taalvaardigheid; gesprekken
* deelnemen aan discussie en overleg
* informatie uitwisselen
- beurten nemen en bijdragen aan samenhang
- afstemming op doel
- afstemming op de gesprekspartner(s)
- woordgebruik en woordenschat
- vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing

Mondelinge taalvaardigheid; luisteren
* luisteren naar instructies
* luisteren als lid publiek
* luisteren naar radio, t.v. en gesproken tekst internet
- lengte en opbouw tekst afhankelijk
- begrijpen
- interpreteren
- evalueren
- samenvatten

Schrijven
* correspondentie
* formulieren invullen, berichten, advertenties, aantekeningen
* verslagen, werkstukken, samenvattingen, artikelen
* vrij schrijven
- samenhang
- afstemming op doel
- afstemming op publiek
- woordgebruik, woordenschat
- spelling, interpunctie en grammatica
- leesbaarheid

Lezen; zakelijke teksten

Lezen; fictionele, narratieve en literaire teksten

* lezen van informatieve teksten
* lezen van instructies
* lezen van betogende teksten
- techniek en woordenschat
- begrijpen

- begrijpen

- interpreteren

- interpreteren

- evalueren

- evalueren

- samenvatten
- opzoeken

Mondelinge taalvaardigheid; spreken
* een monoloog houden
- samenhang
- afstemming op doel
- afstemming op publiek
- woordgebruik en woordenschat
- vloeiendheid, verstaanbaarheid en grammaticale beheersing
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methodiek #

mathetiek #

didactiek #

strategisch leren *

sociaal leren *

betekenisvol leren *

referentieniveaus

taalbegrippen referentieniveaus

begrippen werkwoordspelling referentieniveaus

niveaubeschrijvingen spelling referentieniveaus

* taken
- kenmerken

- leestekens
- woordsoorten
- grammaticale kennis
- tekstkennis
- stilistiek, semantiek
- morfologie
- opmaak
- klanken

- werkwoord
- tijden (o.t.t.-o.v.t.-v.t.t.-v.v.t)
- getal (enkelvoud en meervoud)
- 1e, 2e en 3e persoon
- persoonsvorm
- voltooid deelwoord
- stam
- infinitief
- onderwerp
- (on)regelmatige w.w.
- werkwoordelijk gezegde

(uitgebreid; hier niet per regel uitgewerkt)
- categorieën (3)
- regels voor lettergreepgrenzen (2)
- regels voor woordgrenzen (1)
- morfologische spelling (7)
- werkwoordspelling (3)
- overige regels (2)
- leestekens (4)

fonologisch bewustzijn

klinkers/medeklinkers

lettergrepen

klankgroepen

alfabetisch principe

analyse/synthese

stilte

KOO

KOO

plezier in lezen/schrijven

boekoriëntatie

fonologie
morfologie
syntaxis
pragmatiek

begrippen Heleen Strating *

begrippen lemniscaat #

Montessoritaalonderwijs (downloadbaar)
www.DeArend.nl
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Zintuiglijk materiaal

 

Namenlesjes

 

Roze toren

 

Groot/klein, groter/kleiner, grootst(e)/kleinst(e)

 

Bruine trap

 

Dik/dun etc

 

Rode stokken

 

Lang/kort etc

 

Cilinderblokken

 

Diep/ondiep, smal/breed, hoog/laag, dik/dun, groot/klein etc.

 

Kleurspoelen

 

Kleurnamen, licht-donker

 

Geometrisch kastje

 

Verschillende driehoeken, rechthoeken, veelhoeken, 
trapezium, ruit, parallellogram, ei, ellipsoïde, cirkels

 Geometrische lichamen
 

Rollen, kantelen, draaien, hoeken, zijden, ei, ellipsoïde, kegel, 
cilinder, prisma, kubus, piramide, bal 

Schuurpapieren gradaties
 

Ruw-glad
 

Schuurpapieren plankjes
 

Grof-fijn
 

Kist met stoffen

 

Glad-ruw, hard-zacht, dik-dun, grof-fijn, los-vast

 

Gewichtsplankjes

 

Zwaar-licht etc.

 

Gehoorkokers

 

Hard-zacht etc

 

Bellen

 

Hoog-laag etc.

 

Reukkokers

 

Namen van geuren

 

Smaakflesjes

 

Zoet, zuur, bitter, zout

 

Temperatuurkruikjes

 

Warm-heet, koel-koud etc.
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Schrijven

 

Lezen

 

Voorbereidend zintuiglijk 
materiaal 

 

vanaf 3 jaar

 

-

 

geometrisch kastje

 
 

vormherkenning, oog-handcoördinatie

 

-

 

ruw-glad plankjes

 
 

lichte hand, schrijfhand

 

-

 

cilinderblokken

 
 

grijpbeweging, pengreep
 

 

Mechanisch niveau 
 vanaf 4 jaar  

-
 

metalen inlegfiguren
 

 begrenzing, leiden van het 
 schrijfinstrument 

 

 
-

 
schuurpapieren letters

 
 

schrijfbeweging, letterkennis
 

-

 

grote letterkist

 

  auditieve analyse, schrijven, lezen

 

-

 

fonogrammen (kleine letterdoos)

 

-

 

stempelletters

 

Intellectuele niveau 

 

vanaf 5 jaar

 

-

 

woorden/zinnen schrijven

 

-

 

tabel voor zinsontleding

 

-

 

stellen

 

-

 

leesopdrachten

 

-

 

taaldozen

 

-

 

definities

 

-

 

boeken
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recht
 

driehoek

 

cirkel

 

Grammatica van de kunst (3 groepen)

 

Oorspronkelijk tegengestelde tekenkundige elementen

 lijnen

 

vlakken 

gebogen
  

kleuren

 
driehoek

 

cirkel

 

blauw

 

rood

 



Kunst van de grammatica (3 groepen)

lidwÓrd

vÓrzetsel

b¥voegl¥k

nÆmwÓrd

b¥wÓrd

vÒgwÓrd

zelfstandig

nÆmwÓrd

vÓrnÆmwÓrd

werkwÓrd

telwÓrd

tussenwerpsel



Het schoolkind (6-12 jaar) streeft naar:
- een uitbreiding van zijn sociale 

mogelijkheden en sociale contacten;
- het vormen van zijn geest en zijn abstracte 

kennis waarbij met name zijn voorstellings-
kracht (verbeeldingskracht) en in mindere 
mate de zintuigen een rol spelen;

- het ontwikkelen van zijn eigen morele 
bewustzijn en het leren inschatten van dat 
van anderen.



 
 

 
 

Onderbouw (3-6 jaar)

 

Midden-/bovenbouw (6-12 jaar)

 

Antropologie

 

Ontwikkelingspsychologie

 

Antropologie

 

Ontwikkelingspsychologie

 

Kosmische theorie

 
Gestructureerde verzameling materiaal

 

Zelfstandig onderzoeken en ontdekken
 Overzichtelijke set materiaal voor het 

ontwikkelen van de zintuigen, de taal en 
de wiskunde als basiskennis. Basale 
werkzaamheden met overzichtelijk 
materiaal.

 

Naast het materiaal worden andere media 
betekenisvol. Hierbij gaat het om 
voorstellingkracht (fantasie) en verdiepende 
werkzaamheden met grote materialen.

 

3-trapslesjes voor individuele kinderen

 

Individueel werken en werken in groepen

 

Controle van de fout in het materiaal

 

Communicatie/reflectie over de juistheid van 
de inzichten/relativeren van het 
waarheidsgehalte

 

Individuele zintuiglijke gebieden/isolatie 
van de eigenschap

 

Denken in samenhang

 



Bij kosmisch onderwijs vormt de taal een 
belangrijke bouwsteen.
- Met taal kan ik liegen, kwetsen, krenken, 

beledigen, geweld plegen, verruwen en 
afstompen.

Evengoed kan het uitblinken in schoonheid.
- Met taal kan ik liefdevol, zachtaardig, eerlijk, 

duidelijk, precies en fantasievol zijn, mensen 
sterker maken en met anderen iets 
uitwisselen en delen.



Maria Montessori
vragen stellen
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waartoe?Materiaal voor de
zinsontleding
Dr. Maria Montessori
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morele ondersteuning

Door de vraag te stellen aan 
beroeps-vragensteller:
de filosoof

De ArendUitgeverij

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèàðäó

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèîíó

Äåñÿòü ðàç ïî òûñÿ÷å

Äåñÿòü ðàç ïî åäèíèöå

Ëèíèÿ âñåãî ñóùåãî

Ëèíèÿ êóëüòóðû

Ëèíèÿ ìîåé æèçíè



Socrates (469-399 v. Chr.)

ONWETENDHEID
   IS HET ENIGE KWAAD
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Aristoteles (384-322 v. Chr.)

ER IS IETS WONDERBAARS
 IN ALLE NATUU RLIJKE DINGEN
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Descartes (1596-1650)

IK DENK, DUS IK BESTA

De ArendUitgeverij

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèàðäó

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèîíó

Äåñÿòü ðàç ïî òûñÿ÷å

Äåñÿòü ðàç ïî åäèíèöå

Ëèíèÿ âñåãî ñóùåãî

Ëèíèÿ êóëüòóðû

Ëèíèÿ ìîåé æèçíè



Spinoza  (1632-1677)

VREUGDE KAN ER

NOOIT TE VEEL ZIJN

De ArendUitgeverij

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèàðäó

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèîíó

Äåñÿòü ðàç ïî òûñÿ÷å

Äåñÿòü ðàç ïî åäèíèöå

Ëèíèÿ âñåãî ñóùåãî

Ëèíèÿ êóëüòóðû

Ëèíèÿ ìîåé æèçíè



Kant  (1724-1804)

TWEE DINGEN VERVULLEN MIJN GEEST MET 
STEEDS TOENEMENDE BEWONDERING EN 
EERBIED,

DE STERRENHEMEL BOVEN MIJ 
EN DE MORELE WET BINNENIN MIJ.
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Wittgenstein  (1889-1951)

DE GRENZEN VAN MIJN TAAL
ZIJN DE GRENZEN VAN MIJN WERELD

De ArendUitgeverij

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèàðäó

Äåñÿòü ðàç ïî ìèëëèîíó

Äåñÿòü ðàç ïî òûñÿ÷å

Äåñÿòü ðàç ïî åäèíèöå

Ëèíèÿ âñåãî ñóùåãî

Ëèíèÿ êóëüòóðû

Ëèíèÿ ìîåé æèçíè



Sartre  (1905-1980)

EEN MENS MAAKT ZICHZELF
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Maria Montessori  (1870-1952)

HELP MIJ
HET ZELF TE DOEN
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