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Colofon 
De Montessoritentoonstelling Door het Kind naar een Nieuwe Wereld werd op initiatief van Marjo-
lijn van der Jagt gehouden in samenwerking met de Gemeente Noordwijk en het Museum Noord-
wijk van 18 oktober 2014 t/m 22 februari 2015. 

De tekst van de catalogus werd geschreven door Fred Kelpin met medewerking van Joke Ver-
heul, Carolina Montessori en Henriëtte Kors.  

De tentoonstelling werd samengesteld uit collecties van de Association Montessori Internationale 
te Amsterdam, Nienhuis Montessori te Zelhem, De Nederlandse Montessori Vereniging te Den 
Haag, het Antiquariaat Moby Dick te Noordwijk en particuliere collecties. 

Foto’s o.a. van: 
 

• Association Montessori Internationale 
• Nienhuis Montessori 
• Fred Kelpin 
• Alexander Hoorn 
• Uitgeverij De Arend 
• Lisette van Boheemen 
• Montessori Pierson Publishing Company 

 

Er zijn twee drukken op papier van de catalogus verschenen in de periode dat de tentoonstelling liep. 
Deze interneteditie bevat een aantal uitbreidingen en wijzigingen ten opzichte van de papieren catalogus. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inleiding 
 
In 2014 bestaat het  Montessorionderwijs 100  jaar in Nederland. Dat wordt gevierd. Maria 
Montessori had een wel heel speciale band met Noordwijk. Ze kwam er voor vakanties in 
Het Huis aan  Zee op  de  Koningin Astridboulevard. In dat  huis  is ze ook  overleden op  6 mei  
1952. 

Ze had de  wens uitgesproken om  - als burger van de  wereld - te worden begraven in de  
plaats waar ze zou overlijden. Haar  indrukwekkende graf is te vinden op  de  R.-K. begraaf-
plaats aan  de Gooweg. 

In deze catalogus een korte beschrijving van haar leven en  de  band die ze had met Ne-
derland. En een beschrijving van Het  Huis aan  Zee en  haar graf. Tenslotte worden enige 
voorwerpen en afbeeldingen die in het  museum getoond worden beschreven. Waaronder 
een overzicht van het belangrijkste Montessori-materiaal waarmee kinderen op  eigen 
kracht hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. 

Fred Kelpin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fred Kelpin met Hadewych Minis 



 
 

Maria Montessori leeft! 
Dit jaar vieren wij in Noordwijk en in Nederland het bijzondere feit dat Maria Montessori honderd jaar ge-
leden voor het eerst in Nederland haar onderwijsmethode introduceerde. De kern van haar vernieuwende 
onderwijs methode is in zes woorden samen te vatten, “Help mij het zelf te doen”. Maria Montessori was 
ervan overtuigd dat een kind een natuurlijke en noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Zij geloofde 
heilig in de vitaliteit en kracht van kinderen. Kinderen die de innerlijke wil hebben om hun zelfstandigheid 
te veroveren. Kinderen die willen leren om alles zelf te kunnen doen en van volwassenen niet meer ver-
wachten dan dat zij hen daarbij zullen helpen. Met die grondgedachte van zelfontplooiing zijn op dit mo-
ment nog altijd 22.000 scholen wereldwijd actief. 

Maria Montessori is onlosmakelijk verbonden met Noordwijk. Op 31 augustus 1870 geboren in het Itali-
aanse Chiaravalle, overleed zij in Noordwijk op 6 mei 1952. Zij verbleef hier bijzonder graag en logeerde 
regelmatig in het Huis aan Zee op de Koningin Astrid Boulevard. Zij vond in Noordwijk uiteindelijk ook 
haar laatste rustplaats. 

Op initiatief van Marjolijn van der Jagt hebben er in 2014 vele activiteiten in ons dorp plaatsgevonden om 
Maria Montessori te herdenken. De succesvolle musical, de lezing van de auteur van haar biografie, de 
open Monumentendag en de grote Montessori conferentie wil ik hier niet onbenoemd laten. 

En dan nu ter afsluiting van dit memorabele jaar de tentoonstelling in het Museum Noordwijk. In samen-
werking met de Association Montessori Internationale (AMI) en Nienhuis Montessori, de producent van de 
complete collectie onderwijs ontwikkelingsmateriaal, is het mogelijk geworden om Museum Noordwijk in 
staat te stellen veel historisch materiaal bijeen te brengen en aan een breed geïnteresseerd publiek te 
tonen. Deze eenmalige en unieke collectie is nu in Noordwijk te zien en ook daadwerkelijk te beleven, 
omdat de materialen voor jong en oud aantrekkelijk zijn om aan te raken en er mee te oefenen. Heel bij-
zonder is, afkomstig uit privé bezit, de stoel waarop 

Maria Montessori daadwerkelijk haar colleges heeft gegeven. Bovendien is er een uitgebreide collectie 
boeken die beschikbaar is gesteld door het Noordwijkse antiquariaat Moby Dick. Natuurlijk is ook het 
bronzen beeld te bewonderen dat door de Noordwijkse kunstenares Henriëtte Kors is gemaakt ter gele-
genheid van dit jubileumjaar. De tekst voor deze catalogus is geschreven door Maria Montessori kenner 
bij uitstek, Fred Kelpin. Gelukkig beschikt Noordwijk over vele actieve vrijwilligers die ook nu weer, in sa-

menspraak met conservator Alexander Hoorn, deze 
tentoonstelling op overtuigende wijze hebben inge-
richt. 

Trots ben ik op het feit dat achterkleindochter Caro-
lina Montessori deze unieke expositie wil openen. 

 

 

 

Burgemeester J.P.J. Lokker 
 

Burgemeester Lokker, Carolina Montessori en Fred Kel-
pin 



Alessandro Montessori  (1832 – 1915) 

Alessandro Montessori begon zijn loopbaan als militair. Spoedig daarna 
werd hij ambtenaar in een tijd waarin Italië uitgroeide van een verzame-
ling staatjes naar een grootkoninkrijk. Hij was een voorstander van zo’n 
moderne staat, die hij als ambtenaar diende. Zijn werkterrein was de 
zoutwinning, de tabaksteelt en de verkoop ervan;  activiteiten die toen 
nog het domein van de staat waren. Zijn bemoeienissen met de tabak 
brachten hem naar Chiaravalle in de provincie Ancona aan de Adriati-
sche Zee, waar veel tabak verbouwd werd. Daar ontmoette hij Renilde 
Stoppani, met wie hij in 1866 trouwde. 
Renilde Montessori – Stoppani  (1840 – 1912) 
Renilde Stoppani kwam uit een vooraanstaande familie Ze was zeer 
belezen. Dat was in die tijd niet gebruikelijk. Renilde en Alessandro kre-
gen een kind. In 1870 werd hun dochter Maria geboren. Renilde heeft 
altijd de beslissingen van haar dochter Maria gesteund tot aan haar dood 
in 1912. 

Maria Montessori (1870 – 1952) 

Maria Montessori werd op 31 augustus in 1870 in Chiaravalle geboren. 
Toen ze vijf jaar was verhuisde het gezin naar de nieuwe hoofdstad van 
het land: Rome. Maria had aanleg voor de exacte wetenschappen, voor-
al voor wiskunde en biologie. Na haar middelbare school werd ze opge-
leid als arts aan de universiteit van Rome. Ze was een van de eerste 
vrouwen  die als arts afstudeerde in Italië. In 1896. Behalve als arts was 
ze ook een der eersten die zich in Italië inzette voor de vrouwenemanci-
patie. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

	  

	  

Kinderen	  met	  een	  verstandelijke	  beperking	  
Tijdens haar specialisatie aan het Santo Spirito ziekenhuis van Rome kwam ze in contact met kinderen 
met een verstandelijke beperking. Ze ging zich op hun opvoeding toeleggen daarbij voortbordurend op 
het werk van de Franse artsen Jean Caspar Itard en Édouard Séguin. Ze was daarin erg succesvol. In 
1898 sprak ze in Turijn een congres toe over haar werk. Ze pleitte voor een betere opvoeding voor deze 
kinderen. Er zou een speciaal instituut moeten komen om leerkrachten voor hen op te leiden. 

Dat instituut kwam er in hetzelfde jaar: het Istituto Ortofrenico te Rome. Wij zouden het nu een pedolo-
gisch instituut noemen. Montessori kreeg er de leiding over samen met haar collega Giuseppe Montesa-

Giuseppe Montesano 



no. Hij was meer dan een collega. Tussen hen had 
zich een liefdesrelatie ontwikkeld. Op 31 maart 1898 
werd hun zoontje geboren. Hij heette Mario.  

De vader erkende het kind na een paar jaar; zijn 
naam staat op de geboorteakte. Die van zijn moeder 
niet. De ouders trouwden niet, waarom ze dat niet 
deden is onduidelijk. Maar ze ontwikkelden wel sa-
men het leerplan voor het instituut. 

Tenslotte verliet Maria Montessori het instituut in 
1901. Haar biograaf Rita Kramer schrijft dat het on-
duidelijk is waarom. Montessori werd kort daarna 
hoogleraar antropologie aan de universiteit van Ro-
me. Ze bleef dat tot 1916.  

Omstreeks deze tijd realiseerde Montessori zich dat eigenlijk alles in de door haar ontwikkelde werkwijze 
voor kinderen met een verstandelijke beperking, deze werkwijze ook geschikt maakte voor kinderen zon-
der die beperking. Als de werkwijze maar bij jongere kinderen zou worden toegepast. In een voorschoolse 
situatie. Ze kreeg de kans om dit te testen in de Romeinse wijk San Lorenzo waar een soort crèches, 
kinderhuizen, waren gesticht in gerenoveerde arbeiderswoningen. 

Op	  reis	  door	  de	  wereld	  
Deze ‘Kinderhuizen’ (Case dei Bambini) waren een groot succes. De Casa 
dei Bambini in San Lorenzo bestaat nog steeds. Montessori beschreef de 
werkwijze die gevolgd wordt in een Kinderhuis in het bekende boek  De Me-
thode, de Ontdekking van het Kind. 

Als later de Montessoriwerkwijze wordt uitgebreid met onderwijs voor kin-
deren van 6 – 12 jaar, dan schrijft ze ook daarover in 1916 een boek. Dat 
heet Zelfopvoeding. 

Montessori reisde de wereld over om lezingen te houden en cursussen te 
geven over haar werk. In Europa, maar ook al heel snel in de Verenigde 
Staten. En ze schreef boeken over haar manier van opvoeden. 

In november 1913 reisde ze met de oceaanstomer ‘Cincinnati’ vanuit Napels 
naar New York op uitnodiging van Sam McClure (1857 – 1949). McClure was de uitgever van een veelge-
lezen tijdschrift. In 1911 waren er artikelen over Montessoriopvoeding in zijn tijdschrift verschenen die 
hadden geleid tot de stichting van maar liefst 100 Montessorischolen. Montessori maakte een reis van 
drie weken door de Verenigde Staten. Op veel plaatsen hield ze lezingen. 

Voor	  het	  eerst	  in	  Nederland	  
 

In 1914 kwam ze naar Nederland op uitnodiging van 
Henriëtte Siewertsz van Reesema – de Graaf (1854 – 
1923). Van Reesema had artikelen over Maria Montes-
sori gelezen die een bewerking waren van wat er in 
McClure’s Magazine gepubliceerd was. Van Reesema 
was diep onder de indruk en schreef Montessori om 
haar uit te nodigen voor een bezoek aan Nederland. Er 
moet iets geweest zijn in die uitnodiging dat Montessori 
trof. Veel van dit soort brieven werden terzijde gelegd, 
maar deze uitnodiging accepteerde ze. 



Op 12 maart 1914 stapte Montessori uit de trein op station Hollandsch Spoor in Den Haag. Ze hield er 
twee keer een lezing en bezocht de school van de Nederlandse onderwijshervormer Jan Ligthart in de 
Haagse Schilderswijk. Verder ging ze naar Rotterdam om een doofstommeninstituut te bezoeken. En in 
Amsterdam ontmoette ze de bioloog Hugo de Vries.  

Het bezoek was zeer succesvol. Een maand later volgde J. Vosmaer – Werker een cursus bij Maria Mon-
tessori in Rome. Direct na haar terugkeer begon ze haar werk als eerste Nederlandse Montessorileidster 
in Den Haag. 

De	  wereldtentoonstelling	  in	  San	  Francisco	  
 

Toen Montessori in 1915 opnieuw naar de Verenigde Staten reisde, naar de wereldtentoonstelling in San 
Francisco, was dat in gezelschap van haar toen ze-
ventienjarige zoon Mario. In het Paleis van de Opvoe-
ding gaf Montessori lezingen die vertaald werden door 
Adelia Pyle. 

Ze bleef nu een aantal maanden en gaf ook een cur-
sus aan belangstellenden. Van deze reis is het klaslo-
kaal met de grote ramen (The Glass Classroom) be-
kend.  

In september 2014 verscheen in Noordwijk net zo’n 
klaslokaal op de boulevard om het werk van Montes-
sorikinderen onder de aandacht van een groot publiek 
te brengen. In Noordwijk werd een Montessoribijeen-
komst gehouden ter gelegenheid van het honderdjarig 

bestaan van Montessoriopvoeding in Nederland. 

Onder leiding van Helen Parkhurst waren tijdens de tentoonstelling kinderen in dat klaslokaal aan het 
werk. Bezoekers van de tentoonstelling konden door de 
ramen de kinderen aan het werk zien. Mario staat links 
op de foto die van dit lokaal gemaakt is. Naast hem staat 
Helen Parkhurst, de leidster van het klasje. Dan volgt 
Maria Montessori zelf en tenslotte Adelia Pyle.  

 
 

In	  Barcelona	  
 

Montessori reisde eind 1915 naar Europa terug, kort 
nadat haar vader was overleden. Mario bleef achter in 
de VS. Montessori vestigde zich toen in Barcelona, 
waar ze leiding gaf aan een Montessori Centrum. Dat 
bestond uit scholen, een studiecentrum en een oplei-
ding. Van 1916 – 1917 verbleef ze weer in de Verenigde 
Staten. Mario trouwde in 1917 met Helen Christy ( die 
een Montessoricursus bij zijn moeder gevolgd had) in 
San Francisco. Maria was daarbij aanwezig. In 1918 
voegden Mario en Helen zich bij haar in Barcelona. 

 



Vanaf 1918 woonde Montessori in Barcelona. Wel reisde ze met 
haar zoon en diens gezin regelmatig voor langere tijd naar Italië 
en andere landen, om er cursussen te geven. Rolando, het der-
de kind van Helen en Mario, werd in Italië geboren. De andere 
drie - Marilena, Mario en Renilde - in Barcelona. Mario werd 
mettertijd de belangrijkste medewerker van Maria Montessori.  

Italië	  en	  Mussolini	  
In Italië was sinds 1922 de fascistische dictator Mussolini aan de 
macht. In 1924 ontmoette Montessori de nieuwe leider van Italië. 
Mussolini steunde Montessori bij de verbreiding van het Montes-
sorionderwijs in zijn land. Alle staatsscholen moesten Montesso-
rischolen worden. De ideeën van de zich verder ontwikkelende 
fascistische dictatuur en de ideeën van Montessori over wereld-
vrede raakten steeds meer op gespannen voet met elkaar. Dat 
leidde tot verwijdering en tenslotte tot een breuk tussen Mussoli-
ni en Montessori in 1934. De Montessorischolen werden geslo-
ten en Montessori zou niet voor 1947 in Italië terugkeren. 

De	  vlucht	  uit	  Spanje	  
Het leven van de familie Montessori kreeg plotseling een drama-
tische wending toen in Spanje een burgeroorlog uitbrak tussen 
de democratische republiek met een gekozen regering en het 
leger onder leiding van de fascistische generaal Franco. Een 
Brits oorlogsschip bracht Maria naar Londen.  

In Oxford werd korte tijd daarna een congres gehouden. Om dit 
congres voor te bereiden was 
Mario al in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Tijdens dit congres was 
Ada Pierson aanwezig als hulp. 
Ze had het jaar daarvoor haar 
Montessoridiploma behaald in 
het Verenigd Koninkrijk.  

Omdat de Montessori’s niet 
naar Barcelona terug konden, 
nodigde Ada, na overleg met 
haar ouders, de familie uit om 
te komen logeren in het huis 
van haar ouders, de villa ‘Inti-
mis’, in Baarn. Helen Christy 
bleef in Barcelona wonen. Ze 
was in 1936 van Mario ge-
scheiden. 

Naar	  Nederland	  
 

	  

	  

	  

	  
	  



In ‘Intimis’ voltooide Maria Montessori haar boek Het Geheim van het Kinderleven, dat ze opdroeg aan de 
Piersons. Na enige tijd vestigde Montessori zich in Laren, waar ze een Montessori Centrum stichtte, zoals 
daarvoor in Barcelona. Ze woonde toen in de kleine villa  ‘De Binckhorst’. Haar school was op enige mi-
nuten lopen gevestigd in ‘Groenendaal’. 

Naar	  India	  
In 1939 vertrokken Maria en Mario op uitnodiging van het Theosofisch Genootschap te Madras (tegen-
woordig Chennai) naar India. Voor een paar maanden was het plan. Om er cursussen te geven. Het werd 
zeven jaar, omdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. In India schreef Montessori twee boeken over kos-
misch onderwijs. To Educate the Human Potential en From Childhood to Adolescence. 

Weer	  naar	  Nederland	  
 

Tijdens de oorlog hadden de Duitsers in Nederland ‘Groenendaal’ gesloten en de school ondergebracht in 
een al eerder bestaande Montessori-
school in Laren, die niet onder leiding van 
Montessori stond. Toen Montessori in 
1946 naar Nederland terugkeerde zag ze 
ervan af om haar Centrum in Laren te 
heropenen. Ze keerde van 1947 – 1949 
naar India terug om haar werk daar voort 
te zetten. Als ze in Nederland was woon-
de ze in Amsterdam. Op de Koninginne-
weg 161. Mario trouwde in 1947 met Ada 
Pierson. 

 

Voor haar verdiensten werd Montessori in 1950 onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje – Nas-
sau. En ze werd eredoctor van de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. 

In die tijd voltooide Montessori haar boek Aan de Basis van het Leven over zuigelingenopvoeding en 
kosmische opvoeding. Op 81-jarige leeftijd overleed ze in Noordwijk tijdens een korte vakantie. Ze werd 
daar ook begraven.  

Het	  Huis	  aan	  Zee	  

 

 

 

 

 

 

Dr. Montessori overleed in 1952, op 6 mei tijdens een vakantie in Noordwijk aan Zee op 81- jarige leeftijd. 
Ze logeerde met haar familie in 'Het Huis aan Zee' gelegen aan de Koningin Astridboulevard op nummer 
54. Ze kwam er graag in de meidagen en maakte dan met Mario tochtjes door de Bollenstreek, waar dan 
de bollen in bloei stonden. Het huis was eigendom van de familie Pierson. 



 

 

 

 

 

 

Het Huis aan Zee’ werd ontworpen door de architect Ed Cuypers, neef van de beroemde architect Pierre 
Cuypers van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Het werd in het begin van de twin-
tigste eeuw gebouwd voor een Duitse professor die in Leiden aan de universiteit doceerde. Later ging het 
huis over in handen van de familie Pierson. In 1989 verkochten de Piersons het huis. De huidige bewo-
ners hebben het strandhuis met zijn houten vloeren zorgvuldig gerenoveerd. Het ziet er prachtig uit. 

Op de eerste verdieping bevindt zich aan de voorzijde de slaapkamer 
waarin Dr. Montessori overleed. De kamer heeft een mooi balkon dat 
uitziet op de Noordzee. De originele wastafel in de kamer, zoals te zien 
op de foto, is helaas verwijderd. 

Achter het huis ligt de mooie tuin waarin Montessori graag zat. Aan het 
huis is op die plaats een serre gebouwd, die je een mooi uitzicht geeft op 
de tuin. Na 1952 is de serre gerenoveerd. 

In 1963 verscheen het boek The Spy who came in from the Cold ge-
schreven door John le Carré. Twee jaar later werd het boek verfilmd, met 
Richard Burton en Claire Bloom in de hoofdrollen. Het boek speelt ge-
deeltelijk in Nederland. Aan zee in de jaren van de Koude Oorlog. Een 
aantal binnenopnamen voor de film werden in 'Het Huis aan Zee' ge-
maakt. In de film bleef daar ongeveer en minuut van over.  

 

Het Graf 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Montessori werd in Noordwijk begraven op het kleine katholieke kerkhof aan de Gooweg. Het is 
een mooi graf in de vorm van een cirkel. De achterkant is een muurtje met haar naam en de tekst: 

Kinderen van de Noordwijkse Montessorischool bij het 
graf van Maria Montessori. 



"Ik vraag de lieve en machtige kinderen om samen met mij te bouwen aan de vrede in de mens en in de 
wereld" (vertaling uit het Italiaans).  

Links en rechts van dat muurtje lopen twee delen van een cirkelboog naar voren, ook in de vorm van 
muurtjes die van onderen open zijn. De cirkel wordt aan de voorkant gesloten door een rij koralen.  

Het graf is ontworpen door Mario Montessori jr. (kleinzoon van Maria Montessori) en opgetrokken uit een 
kalksteensoort die ‘bianco del mare’ heet. Het was de bedoeling om de ‘poten’ van de muurtjes te laten 
rusten op zuiltjes die ballonvormig waren. Maar dit stuitte op technische moeilijkheden bij de steenhou-
wer. 

Het graf benadrukt de rol van Montessori als vredespedagoog. 
De koralen doen denken aan wat ze in Onderwijs en het Men-
selijk Potentieel over de kosmische taak van koraal geschreven 
heeft in hoofdstuk 5, 'Het drama van de Oceaan'. 

“Sinds het moment waarop het water en het land zich afscheid-
den hebben rivieren zulke grote hoeveelheden kalkhoudend 
materiaal naar de Oceaan getransporteerd dat zij deze in zo'n 
6000 jaar zouden hebben verstikt als zij hun gang hadden kun-
nen gaan", schrijft Montessori. 
Gelukkig nemen achtereenvolgend verschillende diersoorten de 
taak op zich om het water van deze kalk te zuiveren. De laatste 

dieren die hiervoor zorgen zijn de koralen. 
Zo namen de koralen het belangrijke werk om het noodzakelijke evenwicht in het oceaanwater te hand-
haven, over. En zij doen het nog steeds onveranderlijk en zonder in opstand te komen. 

Rita Kramer, schrijfster van een biografie over Maria Montessori, schrijft: 

"Kort voor haar 81ste verjaardag werkte ze elke dag van half acht in de morgen tot 1 uur 's nachts, slechts 
onderbroken door een middagslaapje dat ze niet wilde maar moest van haar dokter." 

"Op 6 mei 1952, een paar maanden voor haar 82ste verjaardag, zat ze in de tuin van het huis van vrienden 
in Noordwijk aan Zee, waar ze van tijd tot tijd graag kwam voor een korte periode van rust. Ze dacht er-
over om een tocht naar Afrika te maken, maar vanwege haar gezondheidstoestand had men haar voor-
gesteld om zelf niet te reizen, maar een ander te vragen om de lezingen te geven. Mario was bij haar en 
ze keerde zich tot hem en zei: 'Ben ik dan nergens meer goed voor?' Een uur later overleed ze aan een 
hersenbloeding."  

Voorwerpen en afbeeldingen 

Kop	  van	  Maria	  Montessori	  in	  brons	  door	  Theo	  van	  Reijn	  

Deze bronzen kop van Maria Montessori is gemaakt door de beeldhouwer Theo van Reijn (1884 – 1954) 
in 1934. Van Reijn is o.m. bekend om de beelden die hij voor het Amstelstation in Amsterdam maakte. 
Deze kop staat in het hoofdkantoor van de Association Montessori Internationale in Amsterdam. Scholen 
konden destijds een exemplaar kopen. 

 

 

 

 



	  

Portret	  door	  Sir	  Frank	  O.	  Salisburu	  
 

Het schilderij is gemaakt door Sir Frank O. Salisbury. Na haar dood in 1955. 
Montessori draagt een zwarte toga en heeft een boek in haar hand. In het boek 
staat Mammalina Immortale. Dat betekent Onsterfelijke Mammalina. Maria 
Montessori werd door haar intimi wel Mammolina genoemd. Dat betekent ‘vi-
ooltje’. Ze ondertekende ze ook haar brieven aan bekenden wel met die naam. 
Mammalino is dus een spelfout. Salisbury schilderde veel bekende personen 
zoals Koningin Elizabeth II, Winston Churchill en Veldmaarschalk Montgomery 
of Alamein. Op de tentoonstelling wordt een geborduurde kopie, gemaakt in 
China, getoond. 

 
 

Officier	  de	  la	  Légion	  d’	  Honneur	  
 

Op 29 november 1949 werd Maria 
Montessori benoemd tot Officier van 
het Legioen van Eer. Een Franse on-
derscheiding die in 1802 is ingesteld 
door Eerste Consul Napoleon Bona-
parte. De oorkonde is getekend door 
de toenmalige Franse president, de 
socialist Vincent Auriol. 

 
 

 
 

Officier	  in	  de	  Orde	  van	  Oranje-‐Nassau	  
 

Op 16 september 1950 behaagde het Koningin Juliana om 
Maria Montessori te benoemen tot Officier in de Orde van 
Oranje - Nassau.  

Afgezien van de Militaire Willemsorde kent het Nederland-
se Koninkrijk verder in hoofdzaak twee ordes. De Orde 
van de Nederlandse Leeuw is de oudste en belangrijkste 
en werd ingesteld in 1815. Daarnaast is er de wat jongere 
onderscheiding in de Orde van Oranje – Nassau, ingesteld 
in 1892.  

De	  Hispano	  Olivetti	  
 

Montessori schreef veel met de hand. Dat is te zien aan 
het inktstel op het bureau van haar studeerkamer in Am-
sterdam. Maar ze had ook een Hispano Olivetti. Olivetti 
werd bekend om zijn lichte, draagbare schrijfmachines. 
De Lettera 22 bij voorbeeld. Maar deze machine is nog 
loodzwaar 
 

 
 
 



Het	  studiecentrum	  in	  Chiaravalle	  (Italië)	  
 
In het geboortehuis van Maria Montessori in Chiaravalle (Italië) is tegenwoordig een klein studiecentrum 

gevestigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eredoctoraten	  
 

Dr. Montessori ontving twee eredoctoraten. In 1923 van de universiteit van Durham (VK) en in 1950 van 
de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. In 
Durham droeg ze bij de uitreiking een zwarte toga met 
baret. Die zijn op de tentoonstelling aanwezig. 

 
 
 
 
 
 

	  

Ereburger	  van	  Perugia	  
 

Montessori werd ereburger van Perugia toen ze tachtig werd op 31 augustus 
1950. In dat jaar werd in die stad een internationale Montessoricursus geopend 
aan de Universiteit voor Buitenlanders. De cursus bestaat nog steeds. Perugia 
ligt tussen Rome en San Marino. 

De	  Catalaanse	  stoel	  
 
 

Maria Montessori heeft deze Catalaanse stoel gekregen van haar studenten 
tijdens de internationale opleidingscursus in Bar-
celona in 1916.  Ze zat in die stoel als ze haar 
lessen gaf. In het Italiaans. Haar zinnen werden 
woord voor woord in het Catalaans vertaald. De 
stoel is uit een particuliere collectie. En dus niet te 
zien bij Nienhuis of de AMI.  

 

 

 



De	  Handtekening	  

 

Maria Montessori had een mooie 
handtekening, geschreven in een 
regelmatig schrift. Van die handte-
kening is een stempel gemaakt. 

 

Portret	  door	  Maurice	  Mendjisky	  (1890	  –	  1951)	  

Maurice Mendjisky was een schilder van de ‘Parijse school’. Hij schilderde Maria Montessori waarschijnlijk 
omstreeks 1936. Mendjisky was een vredesactivist die in die tijd schrijvers, mu-
sici en schilders verenigde in een vredesbeweging waar o.m. Signac, Leger en 
Picasso deel van uitmaakten. In april 2014 is in Parijs een aan hem en de ‘Parij-
se scholen’ gewijd museum geopend. 

 

 
 
 
 

Sculptuur	  door	  Victor	  Gutiérrez	  
 

 

 

 

Gutiérrez is een bekende hedendaagse Mexicaanse beeldhouwer die veel van dit soort natuurgetrouwe 
sculpturen gemaakt heeft. Het kleine beeldje hieronder, uit de tuin van de Association Montessori Interna-
tionale in Amsterdam, staat meer dan levensgroot voor het ‘Centro Internacional Villa Montessori’ in Mo-
relia. Dat is in de deelstaat Michoacan in Mexico ten Westen van Mexico Stad. Let op de jongens met de 
witte overhemden om te zien hoe groot het is. In de rechterhand heeft Maria Montessori een vredesduif. 
In haar linkerhand een kubus met duizend kralen van het gouden materiaal. Het beeld is uit 2007. Toen 
bestond het Montessorionderwijs honderd jaar. 



Dante	  (1265	  –	  1321)	  

 

 

 

 

 

 

 

Het borstbeeld van Beatrice staat in de studeerkamer van Maria Montessori in Amsterdam. Beatrice Por-
tinari was de vrouw waarop de dichter Dante (1265 – 1321) verliefd was. Maar ze trouwde met een ander. 
Tussen 1306 en 1321 schreef Dante La Divina Commedia (De Goddelijke Komedie) Het eerste deel er-
van – Inferno – werd op 3 augustus 1933 in de Bachzaal van het Conservatorium opgevoerd door o.m. 
Mario en Marilena, twee kleinkinderen van Maria Montessori. Als onderdeel van een openbare voordracht 
die Maria Montessori hield: “Het tooneel met betrekking tot het onderwijs in de letterkunde”. Links op de 
foto Mario en rechts Marilena. In het midden Santiago Banqué, een vriend van Mario.  

Sculptuur	  door	  Henriëtte	  Kors	  
 

Op de foto is Maria Montessori te zien op 28 jarige 
leeftijd. In 1898. Ze heeft net haar medicijnenstudie 
voltooid en kijkt trots en zelfverzekerd de wereld in. Ze 
heeft een boekje in haar rechterhand. Henriëtte Kors 
woont in Noordwijk en is behalve kunstenares ook 
Montessorileidster in Oegstgeest. Ze maakte een 
beeld van deze foto. Ze heeft een beeld willen maken 
dat toegankelijk is voor kinderen. Henriëtte maakte het 
beeld ter gelegenheid van het jubileumjaar 2014. Het 
boek in haar hand is niet De Methode. Want de eerste 
Casa dei Bambini werd pas in 1907 geopend. 

 

	  

Handwerkjes,	  waaiers	  en	  wandelstok	  
 
Maria Montessori deed graag iets met haar handen terwijl ze aan het werk was. Tijdens het geven van 
een lezing kon ze bij voorbeeld bloemen die op tafel stonden ontleden en netjes geordend op de tafel 
voor zich neerleggen. Na haar terugkeer uit India legde ze zich toe op het maken van haakwerkjes. Er zijn 
verschillende voorwerpen te zien die door Maria Montessori gebruikt zijn tijdens haar leven. De waaiers 
zullen vooral in India goed van pas gekomen zijn. De wandelstok is mooi bewerkt. 
 
 

	  	  
 
 
 



Tijdlijn	  van	  het	  `leven	  van	  Maria	  Montessori	  

Dit is een tijdlijn waar de belangrijkste feiten uit het leven van Maria Montessori op zijn weergegeven. De 
tekening geeft een indruk. Is iets te klein gereproduceerd om leesbaar te zijn. Wat opvalt is dat bij 1914 – 
het jaar waarin in Nederland het Montessorionderwijs begon – dit op de tijdlijn niet is aangegeven.  

Caroline	  Tromp	  

Caroline Tromp volgde een Montessoricursus in Napels en stichtte daarna in 1916 het eerste Mon-
tessorischooltje in Amsterdam. In de Van Breestraat op nummer 129. In 1920 werd het schooltje samen-

gevoegd met de Amsterdamse Montessorischool die 
onder leiding van Rosalie Joosten – Chotzen kwam 
te staan. Beide vrouwen hadden een speciale band 
met Maria Montessori: “In Miss Tromp and Mrs. R. 
Joosten-Chotzen, who directed the school, Dr. Mon-
tessori had found two souls who vibrated in unison 
with her own in Faith in the Child " 1.Wat eigenlijk 
nooit gebeurde, gebeurde nu wel: Maria Montessori 
kwam zelf naar Amsterdam om ze verder te helpen 
met de ontwikkeling van hun school. Deze vriend-
schapsband bleef bestaan. Maria Montessori lo-
geerde regelmatig bij Caroline Tromp, die een huisje 
had in Noordwijk. Uit Tromps nalatenschap doken 
een aantal tekeningen op die de erfgenamen over-

droegen aan de organisatoren van de Montessoritentoonstelling. Die gaven de tekeningen op hun beurt 
aan Carolina Montessori. 

 
Tekeningen worden aangeboden 

                                                
1 Een uitspraak van Mario Montessori Sr. in “Vijftig jaar Amsterdamse Montessorischool, 1917 – 1967” 

1916
Moves to Barcelona at the invitation of the city’s 
government; Barcelona remains her home until the 
coup in 1936 which brings General Franco to power.

Montessori model school, a children’s chapel as well 
as a training institute are set up in Barcelona with 
the backing of the Catalonian government (closed 
down in 1924 by the Spanish government).

The third book on Montessori education appears, 
describing its application to primary school children: 
“L’autoeducazatione nelle Scuole Elementari.”

▼
▼

▼

1870
Born on August 31 in Chiaravalle near Ancona. 
Maria Montessori grew up in Rome from 1875 
onward.

Attended a boys’ school with a science engineering 
bias. The leaving examinations fulfi l the University 
entrance requirements.

▼
▼

1870

1880

1890
Against opposition of her father, she pursues her wish 
to become a doctor.

Starts a degree in Mathematics, Physics
and Natural Science.

▼
▼

1890

1892
After passing examinations and overcoming opposition 
from the authorities, she is allowed to begin the cli-
nical part of her medical degree. She is, however, not 
permitted to take part in regular dissection courses 
when male students are present.

▼

1892

1894
Specialization in Pediatrics.

Awarded a prize by the Pathology Department.

▼
▼

1894

1895
Works as an assistant junior doctor at the Women’s 
Hospital of San Salvatore al Laterano in Rome and 
the Men’s Ospedale Santo Spirito in Sassio, as well as 
the outpatient clinic of Rome’s children’s hospital.

▼

1895

1896
Becomes the fi rst woman in Italy to graduate from 
medical school.

Visits Germany as a speaker at The International 
Woman’s Congress in Berlin; delivers an address on 
the Emancipation of Women.

▼
▼

1896 1897

1897
Appointed surgical assistant at the San Giovanni 
Hospital, which is affi liated with Rome University.

Start of her gradual move from medicine to the 
education of children with learning disabilities and 
mainstream education.

Lecture to the International Medical Congress in 
Turin on the causes of criminality and the connection 
between crime, social deprivation and the urgent 
need for educational reform.

▼
▼

▼

1898

1898
Birth of her son Mario, whose father is 
Dr. Montessano. She does not bring up the child 
herself.

▼

1899
Lectures in London, received by Queen Victoria.

Lectureship (as a doctor) at the teacher
training institute in Rome, lectures on
Hygiene and Anthropology.

▼
▼

1900
Works at the psychiatric clinic in Rome.

For two years, Maria Montessori experiments at the 
model school with materials to stimulate the senses.

She succeeds in fostering the development of some 
of the children with learning disabilities to such an 
extent that they achieve the same results as school
children of normal intelligence.

▼
▼

▼

1901
Break with Dr. Montessano; Maria Montessori leaves 
the training institute.

▼

1899 1900 1901

1904
Until 1908 lectures in Anthropology and Biology at 
Rome University.

▼

1902
While continuing her work, she begins a second 
degree in Education, Experimental Psychology and 
Anthropology.

▼

1902 1904

1907
First Children’s House (Casa dei Bambini) is opened 
in the San Lorenzo district of Rome. Maria Montessori 
runs the Children’s House herself for two years.

▼

1907

1909
She writes her fi rst book, “The Montessori Method”; it 
is translated into over twenty languages.

▼

1909

1910
Her second book, “Pedagogical Anthropology” is 
written.

▼

1910

1911
The Montessori Method is put into practice in English 
and Argentinean schools and it begins to be introdu-
ced into Italian and Swiss primary schools.

Model schools set up in Paris, New York and Boston.

▼
▼

1912
The English version of “The Montessori Method” 
appears in the USA. Within a few
days, it is sold out. A Montessori committee
is formed.
A The English Montessori Society is founded.

▼
▼

1913
Maria Montessori runs the fi rst international training 
course in her apartment in Rome. It includes the pa-
tronage of the Queen Mother and the “National Mon-
tessori Committee”. The course is attended by partici-
pants from Italy, other European countries, Australia,
South Africa, India, China, The Philippines and the USA. 
During this training course, Maria Montessori presents, 
for the fi rst time, elements of her materials on the 
Decimal System and the Geometric material.

First trip to the USA at the invitation of the
Montessori Education Society. 

▼
▼

1911 1912 1913

1914
Second international training course in Rome.

Montessori’s second book on the method, “Dr. Montes-
sori’s Own Handbook” is published in New York.

▼
▼

1915
Second trip to the USA, accompanied by her son 
Mario; runs a training course.

At the Panama-Pacifi c International Exposition in San 
Francisco, a Montessori class works in a glass pavilion 
observed by visitors.

▼
▼

1914 1915 

1917
Lectures in New York and The Netherlands.

Founding of The Netherlands Montessori Society.

Correspondence with Sigmund Freud; in 1936 Maria 
Montessori would criticize psychoanalysis in her book, 
“The Secret of Childhood”.

▼
▼

▼

1918
Introduction of The Montessori Method at twenty 
state schools in Naples.

Private audience with Pope Benedict XV.

▼
▼

1919
Trip to Great Britain.

Training course in London using the format that 
would become standard: fi fty hours of lectures, fi fty 
hours of teaching using the materials, fi fty hours of 
observation of Montessori classes.

Founding of the “German Montessori Committee” in 
Berlin.

▼
▼

▼

1917 1918 1919 

1916 1920 

1920
Lectures at Amsterdam University: for the fi rst time, 
Maria Montessori outlines her ideas on secondary 
school education; a committee of members from 
Universities in The Netherlands is set up to look at 
the application of The Montessori Method to history, 
geography and science.

Lectures in Paris, Milan and Rome.

▼
▼

Maria Montessori
1870 - 1952

Maria Montessori Memorial Year 
2014 - Noordwijk

1923
Receives an honorary doctorate from the University 
of Durham.

Training courses in London and The Netherlands. 

▼
▼

1922
Training course in London.

Lectures in Naples and Berlin.

▼
▼

1923 

1921 

1921
Training courses in London and Milan.

Founding of the “New Education Foundation” of which 
Maria Montessori is an active member; engages in 
heated debate with the leading educational reformers
of the time.

Founding of the “Gesellschaft der Freunde und 
Förderer der Montessori-Methode in Deutschland e.V.” 
in Berlin.

▼
▼

▼

1922 

1924 1925

1924
Four-month training course in Amsterdam.

The Dutch Montessori Society publishes a quarterly 
journal “The Call of Education”, intended to represent 
the entire Montessori movement.

Following Montessori’s meeting with Benito Mussolini 
(who had come into power in 1922), The Montessori 
Method is introduced across the board in Italian
schools.

Montessori education is declared Italy’s offi cial 
educational theory.

▼
▼

▼
▼

1925
Lectures in Vienna.

Training course in London.

The “Deutsche Montessori-Gesellschaft (DMG-German 
Montessori Society) is founded in Berlin.

▼
▼

▼

1926 1927

1926
FCourses in Milan, Spain, France and Berlin, as well as 
Austria and The Netherlands are formed.

Trip to South America and a visit to Buenos Aires, 
la Plata and Córdoba.

▼
▼

1927
Reception at court at Buckingham Palace is the high 
point of Maria Montessori’s public recognition in 
Great Britain.

Between 1920 and 1930 she visits the country each 
year, runs training courses in several different places, 
and gives lectures in London, Manchester and 
Edinburgh.

▼
▼

1928
The book “Das Kind in der Familie”, based on the 
lectures she gave in Brussels and Vienna, is published.

▼

1928

1929
Montessori teacher training center with a model 
Montessori school is built in Rome.

First International Montessori Congress in Helsingør 
(Denmark).

In conjunction with her son Mario, founds the 
Association Montessori Internationale (AMI) with 
headquarters in Berlin (until 1935, after that in 
Amsterdam).

First contact between Maria Montessori and Albert 
Nienhuis.

Founding of the “Verein Montessori- Pädagogik 
Deutschland e.V.” (Association for Montessori 
Education in Germany) in Berlin.

1929 1930 1931

▼
▼

▼
▼

▼

1930
A secondary school run on Montessori lines is set 
up in Amsterdam; three other Montessori grammar 
schools follow in Rotterdam, Den Haag and De Bilt.

Lectures in Vienna, during which Maria Montessori gets 
to know Anna Freud (daughter of Sigmund Freud).

▼
▼

1931
International training course in Rome.

Lectures in Berlin.

Leader of the Indian Independence Movement, 
Mahatma Gandhi, visits the Italian Montessori Associa-
tion “Opera Montessori” in Rome.

▼
▼

▼

1932 1933 1934

1932
Second International Montessori Congress in Nice.

Lecture to the League of Nations in Geneva on 
“Education and Peace”, (the book is published in the 
same year).

▼
▼

1934
After confl icts with the Fascist system, all Montessori 
schools in Italy “cease to exist in a single day” (Rita 
Kramer - “Maria Montessori - A Biography”).

▼

1933
Under the regime of Hitler, the Montessori movement 
in Germany is systematically destroyed.

Third International Montessori Congress in Amsterdam.

Training courses in London, Dublin and Barcelona.

▼
▼

▼

1935 1936 1937

1938 1939 1940 

1936
General Franco’s coup; Maria Montessori fl ees 
Barcelona.
Amsterdam becomes her home until 1939; a training 
center with a model school is set up in Laren near 
Amsterdam (materials on Cosmic Education are used 
for the fi rst time); AMI moves its headquarters to
Amsterdam.

Fifth Montessori Congress in Oxford.

Her book, “The Secret of Childhood” is published in 
London.

▼
▼

▼

1937
Sixth International Montessori Congress in Copenhagen;
Maria Montessori gives a speech on “Education for 
Peace”.

▼

1938
Seventh International Montessori Congress in 
Edinburgh.

Speech at the Sorbonne in Paris in which she makes 
one of her numerous appeals for peace.

▼
▼

1939
Maria Montessori, along with her son and family, 
leave Holland.

Trip to India to run a training course at the
invitation of the Theosophical Society who has been 
using the Montessori Method to successfully combat il-
literacy. Due to the war, her stay, which was originally 
planned for six months, continues until 1946.

Important later works are written in India; she deve-
lops the concept of Cosmic Education in conjunction 
with her son Mario and tries it out in practice.

▼
▼

▼

1945 1946 1947

1948 1949 1950 

1945
First All India Montessori Conference in Jaipur.▼

1938
Returns to Europe.

Training course in London; visits Scotland.

▼
▼

1947
Montessori training center is opened in London.

Trip to Italy; revival of the Montessori Society. 
Montessori establishments begin to re-open.

Training courses in the Indian cities of Adyar, 
Ahmedabad and Bombay.

The fi rst time Maria Montessori spend a holiday at 
Noordwijk aan Zee. She stays in Vila “Huis aan Zee”.

▼
▼

▼

1948
Visits the Montessori training center with a model 
school in Colombo, Sri Lanka.

Her book, “From Childhood to Adolescence” is publis-
hed. This book sets out Maria Montessori’s concept for 
secondary school education.

▼
▼

1949
One-month training course in Pakistan.

Defi nitive return to Europe.

Eighth International Montessori Congress in San Remo.

The book, “The Absorbent Mind” is published in India.

Publication of “The Formation of Man”, the last major 
work by Maria Montessori herself

▼
▼

▼
▼

▼

1950
Maria Montessori is nominated for the Nobel Peace 
Prize (and again in 1951)

Lecture tour of Norway and Sweden.

International conference in Amsterdam in honor of 
Maria Montessori’s eightieth birthday. Main subject: 
Cosmic Education.

▼
▼

▼

1951 1952 

2014 

▼

1951
Ninth International Montessori Congress in London.

Last training course run by Maria Montessori held in 
Innsbruck.

▼
▼

1952
Maria Montessori dies on May 6 in Noordwijk aan Zee; 
she is laid to rest at the local Catholic cemetery.

▼

2014
Celebration of the Maria Montessori Memorial Year 
at Noordwijk in the context of 100 year Montessori 
education in the Netherlands.

Musical about the life of Maria Montessori.

Maria Montessori Exhibition in Museum Noordwijk. 

▼
▼

▼
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Montessorimateriaal 2 

Oefeningen uit het dagelijks leven 
 

De Oefeningen uit het dagelijks leven zijn bedoeld om de bewegingen van het kind op te voeden door 
interessante ‘werkjes’ uit te voeren. 

Zorg	  voor	  de	  omgeving	  
Bij voorbeeld:  

afwassen 
plant water geven 
vegen 
schenken en scheppen 

 
 
 

 
 
 

Zorg	  voor	  de	  persoon	  
Bij voorbeeld: kleding openen en sluiten 
  schoenen poetsen 
  kleren wassen en strijken  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Zintuiglijke oefeningen  

 

De zintuiglijke oefeningen zijn bedoeld om: 

• Heldere begrippen te vormen en zo de intelligentie op te voeden 
• Geabsorbeerde indrukken uit de omgeving te ordenen 
• Zintuiglijke waarneming te verbeteren 
• Eventuele gebreken van de zintuigen op te sporen 
 

Van elk soort zintuiglijk materiaal een voorbeeld: 

Visuele zin  Cilinderblokken 
Reukzin   Reukkokers 
Temperatuurzin  Temperatuurkruikjes 
Gewichtszin  Gewichtsplankjes 
Gehoorzin  Bellen 
Tastzin   Stoffendoos 
Stereognostische zin Geometrisch kastje 

 

                                                
2  Het overzicht is niet compleet. Algebra, machten van getallen, breuken, ‘de zaakvakken’ kosmisch onderwijs en 
geometrie ontbreken. 



 
 
Schrijven en Lezen 
 

Schrijven 
 
Materiaal voor het schrijven: 
 

• Metalen inlegfiguren 
• Schuurpapieren letters 
• Letterdozen 
• Schrijfbordjes 

 
 
 
 
 

 

Lezen 
• Letterdozen 
• Boerderij 
• Leeswerkjes 
• Zinsontledingspijlen 
• Boekjes 
• Mapjes 

 
 

 
 

 
Taalbeschouwing 

Taaldozen	  
Met de taaldozen wordt de functie die woordsoorten in een zin hebben ervaren door opdrachten uit te 
voeren. 

 
 
 
 
 
 
 

	  

Taalsymbolen	  
Taalsymbolen symboliseren de woordsoorten. Ze worden als zelfstandig materiaal en in combinatie met 
boerderij of de taaldozen gebruikt. 



Zinsontleden	  
Redekundig zinsontleden doen jongere kinderen met de zinsontledingspijlen. Oudere kinderen gebruiken 
de zinsontledingstabel. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Rekenen 
 
 

Het schema lees je van beneden naar boven. Het rekenen begint met leren tellen en het aanleren van 
getalbegrip. 

Daarna splitst het zich en wordt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen naast elkaar met grote en 
kleine getallen aangeboden. Niet na elkaar dus, zoals in alle andere rekenmethodes. 

Machten van getallen, worteltrekken en machtsverheffen is een derde mogelijkheid om naast de vier 
hoofdbewerkingen aan te bieden. 

 



 
 

Rekenmaterialen worden eerst in concrete vorm aangeboden. Een rekenstaafje van zeven bestaat uit 
zeven kralen die aan een koperen draadje geregen zijn. Een duizendblok van het gouden materiaal be-
staat uit duizend gouden kralen.  

Dan wordt het materiaal symbolisch. De plaats in de getallenlijn bepaalt de waarde. De getallenlijn is ver-
deeld in groepen. De groep van de enen, de groep van de duizenden en de groep van de miljoenen. In 
elke groep zijn er drie soorten kralen. Groen voor de enen, blauw voor de tienen en rood voor de honder-
den. Je kunt dat goed zien aan de deelbak. De lijn gaat van rechts naar links. Tenslotte wordt het materi-
aal losgelaten en reken het kind abstract. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tellen	  
• Rekenstokken 
• Schuurpapieren cijfers 
• Telbakje 
• Cijfers en fiches 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

concreet 

symbolisch 

abstract 



Talstelsels	  
• Korte en lange kralenkettingen 
• kralentrapjes 
• gouden materiaal – negenspel  
• getalrekken 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Rekenen	  met	  grote	  getallen	  
concreet materiaal 

Met het gouden materiaal kunnen alle rekenoperaties worden uit-
gevoerd: 

• Optellen 
• Aftrekken 
• Vermenigvuldigen 
• Delen 
• Machtsverheffen 
• Worteltrekken 

 
 

symbolisch materiaal 

Bij het symbolisch materiaal bepalen kleur en plaats in de reeks de waarde van een kraal of fiche. Voor 
verschillende rekenoperaties zijn er verschillende materialen. 

Optellen en Aftrekken fichesspel en telramen  

 
 
Vermenigvuldigen 

 
 
 

fichesspel, bankspel, vermenigvuldigbord 

 
Delen 

 
fichesspel en deelbak 



 
Machtsverheffen 
Worteltrekken 

 
knopjesbord  

 

 

Rekenen	  met	  kleine	  getallen3	  
4 

 
 

  
 

    

    

 
 
 

   

 
tabellen + 

opdrachten 
tabellen x 

opdrachten 
tabellen : 

opdrachten 
tabellen – 

opdrachten 

latjesbord + vermenigvuldigbordje deelbordje latjesbord - 

slangenspel + kralenstaafjes pindastel slangenspel - 

 
 

De bewerkingen met de kleine getallen worden uiteindelijk met de tabellen geautomatiseerd en onder-
steunen zo het werken met het symbolische materiaal. 

                                                
3 Het rekenen met kleine en grote getallen wordt tegelijkertijd aangeboden. 
 


