
 
 
Amstelveen, 26 augustus 2013 
 
 
 
 
 
Aan alle ouders/verzorgers van onze leerlingen van de 1e Amstelveense Montessorischool 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op 17 juni jl. hebben wij u op de ouderavond gepresenteerd dat het team van de school de iPad wil 
gaan inzetten als didactisch hulpmiddel. Wij hebben u vooral ingelicht over de algemene 
uitgangspunten en doelstellingen. Wij merken nu dat er veel vragen leven. Men vraagt zich af welke 
concrete plannen er nu zijn. Bovendien wordt er in de media niet altijd juist over onze school 
gepubliceerd. Daardoor zijn er bij u wellicht verkeerde veronderstellingen gerezen. Middels deze 
brief wil het bevoegd gezag informeren over de feitelijke situatie.  
 
A. De school blijft een Montessorischool 
Het onderwijsconcept op de school gaat niet veranderen. De school wordt geen Steve Jobsschool. De 
lestijden gaan niet veranderen. De groepssamenstellingen blijft hetzelfde. De lokalen blijven lokalen 
(ook in de nieuwbouw). De leerkracht blijft leider/leidster volgens de Montessorididactiek en wordt 
geen coach. Enz., enz.. 
 
De school heeft geen enkele financiële of andere verplichtingen aan stichting O4NT (initiatiefnemer 
Maurice de Hond). De support van deze stichting is geheel kosteloos. 
 
Eerder is er, ook door het bestuur, voorbarig en onterecht gecommuniceerd dat de school een Steve 
Jobsschool wordt. Deels hebben wij dus zelf bijgedragen aan de verwarring, waarvoor excuses. We 
hopen het met deze brief rechtgezet te hebben. U heeft bij deze zwart op wit dat de 1e Amstelveense 
Montessorischool geen Steve Jobsschool wordt. 
 
B. De school wil de iPad gaan inzetten als didactisch hulpmiddel 
Het bestuur, de directie, het voltallige team is enthousiast geraakt om de iPad als hulpmiddel in te 
gaan zetten in de klas, naast ander lesmateriaal. We zijn geïnspireerd door de ideeën van O4NT, 
omdat hun visie elementen van het Montessorionderwijs bevat. Naarmate de school zich meer in de 
mogelijkheden ging verdiepen, werd het steeds enthousiaster. In de komende weken gaat de school 
haar plannen concreter uitwerken: waarom de iPad en geen andere tablet, waar gaat de iPad voor 
ingezet worden, welke (onderwijskundige) ontwikkelpunten van de school kunnen we daarmee 
verbeteren, welke criteria gebruiken we om apps te selecteren, enz. enz. Het team wordt daarbij 
geholpen door deskundigen (o.a. Kennisnet en onafhankelijke onderwijskundigen). We zullen een 
aantal zaken ook als pilot in de praktijk testen. 
 
C. Verandering in planning M4NT-project 
Pas wanneer de plannen concreet zijn uitgewerkt, zullen wij deze aan u presenteren. Uiteraard zullen 
wij u ook daarover ook tussentijds informeren. We denken nog na over de vorm. Wellicht dat wij u 
uitnodigen om in een klas te komen kijken als (enkele) kinderen met een iPad werken, zodat u met 
eigen ogen kunt zien wat het inhoudt en uw mening kunt bepalen. Meer info daarover volgt nog. 
 



De planning dat we na de herfstvakantie willen beginnen, wordt uiteraard opgeschoven.  Ook 
hebben wij ons verzoek aan de MR om instemming voor de ouderbijdrage voorlopig ingetrokken. We 
begrijpen dat de MR eerst meer inhoudelijkere en concretere informatie wil hebben, voordat ze al 
dan niet een besluit tot instemming neemt. 
 
We verwachten rond de herfstvakantie aan alle ouders de concrete invulling van het M4NT-project 
te kunnen presenteren. Dan houden we ook een peiling onder alle ouders om te weten hoeveel 
ouders bereid zijn evt. een ouderbijdrage te betalen voor de iPad. U kunt dan dus uw stem laten 
horen. Pas als er voldoende draagvlak onder ouders is en formele instemming van de MR kan de 
school met de invoering van het M4NT-project starten. 
 
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
F. N. Cornet,  directeur-bestuurder 


