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Waar ideeën ontstaan 
en oplossingen 

worden bedacht

Montessorischool Elzeneind presenteert:

Where ideas arise and solutions are devised



z Demonstration of Mastery en de  
Montessoribeloften:

Ik bewijs wat ik kan Kinderen laten zien waar ze goed in zijn

I prove what I can do

Ik blijf nieuwsgierig Kinderen proberen zoveel mogelijk te leren en te ontdekken

I remain curious

Ik kan kiezen Kinderen kunnen eigen keuzes maken en aanvaarden de gevolgen ervan

I can choose

Ik weet wat ik wil Kinderen geven hun eigen mening zonder een ander te kwetsen

I know what I want

Ik doe er toe Kinderen ervaren dat wat ze maken een bewijs is van het proces waar ze zich op dat moment bevinden. 

I matter Dit is niet beter of slechter dan dat van de ander

Ik weet waar ik goed in ben Kinderen leren reflecteren op eigen gedrag en kunnen

I know what I'm good at

Ik zoek oplossingen Kinderen proberen altijd een stap verder te gaan binnen hun ontwikkeling.

I'm looking for solutions Kinderen laten elkaar deelgenoot zijn van gevonden oplossingen

Ik voeg iets toe aan mijn omgeving Kinderen werken samen om het lokaal weer netjes te maken, 

I add something to my environment oudere kinderen helpen hierbij de jongere kinderen
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Met passie een droom najagen: 
creativiteit waar ruimte is om te ontdekken.

Chasing a dream with passion: 
creativity with space to discover.

Oktober 2016 en januari 2018: nascholing

Wat eraan vooraf ging

What preceded it



Stormy weather: art with branches, creating and connecting

STEAM without examples

Zware storm als aanleiding: kunst met takken; binden, verbinden, 

maakonderwijs zonder voorbeelden
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De CES-reis 2018 was voor mij 
een waardevol reflectiemoment;

herkenning en bevestiging
My CES-journey was all about reflection and coming home

“Reflectie geeft ons de kans even stil te staan bij wat we eerst niet zagen”
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29 oktober 2018, De start van het Crealab
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Chaos?       

Flow!
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Delen van ervaringen, 
reflecteren op het proces

Sharing experiences, reflecting on the process

Amerika:
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Groep 7/8: leren werken 

met een moodboard om 

te oefenen buiten de 

lijnen te denken.

Daarnaast het aanleren 

van de techniek 

figuurzagen.

Learn to work with a 

mood board to practice

thinking outside the box.

In addition, learning the

technique of jigsaws.

Oss: 
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Het ontwerp leidt tot het product
The design leads to the product

Experimenteren met materiaal

Experimenting with material
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Ik probeer het proces te benadrukken en stel vragen over wat kinderen 

hebben ontdekt, wat ze willen delen met anderen, hoe ze oplossingen 

hebben gevonden. Het is soms nog lastig om oordeelvrij te werken. 

Kinderen vragen snel of iets “mooi” is.

I try to emphasize the process and ask questions about what children have discovered, 

what they want to share with others, how they have found solutions. 
It is sometimes still difficult to work without judgment. Children quickly ask if something
is "beautiful".

The trap that many adults fall for is the standard complimenting a child. 
But such a compliment makes the child dependent on your judgment. 

Much better than saying "beautiful" is articulating the feeling you get when 
seeing a drawing. If many colors have been used then you can say that it makes 
you happy, or if it is a dark slurry then you can say "how interesting, I see all structures".
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De aanleiding: de klas
krijgt een nieuwe cavia

De kinderen hadden bedacht dat deze cavia zich snel

thuis zou moeten voelen als hij een fijn hok zou krijgen. 

Dit meisje is gaan ontwerpen, waarna ze met allerlei

materiaal in een oude doos een twee verdiepingen

tellend hok maakte.

The girl designed a two-storey cage for an guinea pig 

from an old box.

✓ Motivatie, motivation

✓ Ruimtelijk inzicht, spatial insight

✓ Oplossingen bedenken, coming up with solutions

✓ Creëren, creating

New York:

The reason: the class gets a new guinea pig
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Thema 
Prehistorie, Grieken en Romeinen

Oss: 
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Aansluiten bij het thema in de klas
Connect with the theme in the classroom
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Tinkering is the most 

underrated phase of 

a creative process
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Ecoline op stof: 
ontdekken en manipuleren 

met water en druppelaars. 

Verwerking tot deken voor een ziek poppetje 

of als zeil van een stoere boot

Ecoline on fabric:

discover and manipulate

with water and drippers.

Processing into a blanket 
for a sick doll

or as the sail of a sturdy boat
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Inspelen op de actualiteit: 
sneeuw de klas in halen 

en dit aanbieden met ecoline en spuitjes

Responding to current events:

bring snow into the classroom

and offering this with ecoline and syringes

En dan met scheerschuim 

en maïzena  

“nooit smeltende sneeuw” 

maken

And then with shaving cream

and cornflour

"Never melting snow"

to make
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Elkaar helpen

Help each other

Kinderen van groep 3-4 helpen graag bij groep 1-2.

Oudere kinderen komen binnenlopen om te helpen opruimen.

Oud en jong mengt heel natuurlijk in het Crealab.

Children from group 3-4 like to help with group 1-2. 

Older children walk in to help clean up. 

Old and young mix naturally in the Crealab.



z



z
Uitgedaagd worden

Be challenged

Spin-Art machine 2.0 Mission Hill, Boston

Spin-Art 

slacentrifuge, 

Oss  

My own Spin-Art made from a fan

Wat nam ik mee van mijn reis? 
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Moederdagwerkjes
fabrieksarbeid of eigen werkstuk?

mother's day gift factory work or own workpiece
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Organisatie; 
doorlopend proces tot nu toe

Organization; ongoing process
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Materiaal en gereedschap liggen uitnodigend klaar

Material and tools invite you to start
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Voorbereiding

Verzamelen van materialen

Gratis materiaal ophalen in 
Berghem, Nuland, Helmond, 

Amsterdam of Haarlem.

Karton snijden of zagen

Gelukkig heb ik een handzame 

boor en diverse handboren, 

waarmee de kinderen zelf de 

gaten in hun hout zagen. ;) 

Preparation
Collecting materials

Free material collection in Berghem, Nuland, 
Helmond, Amsterdam or Haarlem.

Cutting cardboard

Fortunately I have a handy drill and various hand 
drills, with which the children themselves saw the 

holes in their wood. ;)
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Het ontwerpen van een vaas

Designing a vase
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Opwarmertje: teken elkaar na, 

zonder dat je op je papier kan kijken

Iedereen is gelijk, 

niemand is beter of slechter in tekenen 

dan de ander, wat een opluchting!!!

Warming-up: draw each other,

without being able to look at your paper

Everyone is equal,

no one is better or worse at drawing

than the other, what a relief !!!
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Andere activiteit: 

De tekenkist die 

in de pauze 

uitnodigt tot 
creativiteit

Other activity:

The drawing coffin

in the break

invites to
creativity
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