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Montessori in België 
Van tijd tot tijd krijg ik verzoeken om inlichtingen over Montessorionderwijs in België. 
Daarom heb ik hier maar eens bij elkaar gezet wat ik ervan weet. 

Voor correcties en aanvullingen, met name ook van de collega’s in België, houd ik me 
sterk aanbevolen. 

In Brussel en in de omgeving van Brussel 

In en om Brussel tref je de meeste Montessorischolen aan. Soms alleen Casa dei 
Bambini, maar ook complete scholen voor kinderen tot en met 15 jaar. Soms zijn de 
scholen internationaal en dan meestal Frans - en Engelstalig. Andere scholen zijn 
weer voornamelijk op Belgische kinderen gericht. 

Meise-Oppem 

 

't Schooltje van Oppem 
Processieweg 4 
1860 Meisse 

  

  

  

directie:   Marcel Bosmans 

De school vormde zich in 1985 om van een reguliere school tot een 
Montessorischool. In 2010 werd in maart het vijfentwintigjarig bestaan gevierd. 
Aanvankelijk  gebeurde die omscholing met hulp van Nienhuis Montessori, later ook 
met hulp van docenten van de Montessoriopleiding in Eindhoven die op zaterdagen 
kwamen lesgeven in Oppem. Weer later kwamen de leiders en leidster naar 
Eindhoven. De personeelsleden behaalden het diploma van de Nederlandse 
Montessori Vereniging. De school is Nederlandstalig en richt zich op kinderen van 3 – 
12 jaar.  

 

telefoon  +32 2 2693352  
fax  +32 2 2693352  
e-mail  directie@schooltjevanoppem.be  
website  http://www.schooltjevanoppem.be  
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International Montessori School Brussels 

De school staat onder leiding van Rinze en Annie Hoekstra. Ze werden opgeleid door 
het AMI trainingscentrum in Bergamo (Italië) voor het diploma 6 – 12 jarigen. 
Daarnaast heeft Rinze een 3 – 6 diploma van het AMI trainingscentrum in Denver en 
Annie een 0 – 3 diploma van hetzelfde centrum. Aanvankelijk werkten ze in Australië 
en na een kort intermezzo in Nederland stichtten ze hun eigen school in Tervuren. 
Tegenwoordig leiden ze vijf scholen die in totaal door ongeveer 400 kinderen 
bezocht worden. De scholen zijn Engels - en Franstalig. Ze worden hieronder 
beschreven. Ze hebben alle vier een eigen directeur en soms ook een aparte persoon 
die de plaatsing regelt.  De leraren van alle scholen hebben een AMI diploma. 

 

Internationale Montessorischool Tervuren 

Rotselaerlaan 1 en 3 
3080 Tervuren 

  

 

directie en inschrijving:  Lisa Thauvette 

De school is gehuisvest in twee met elkaar verbonden villa’s. Er is een ‘Kinderhuis’ 
voor kinderen van 2½ - 6 jaar en een lagere school voor kinderen van 6 – 11 jaar. 
Het is een Engels – Franse school met twee Montessorileidsters per groep. 

 

 

Montessori

Children on the move®

telefoon:  + 32 2 7676360  
e-mail:  montessori-tervuren@online.be  
website:  http://www.international-montessori.org  
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Internationale Montessorischool 'Savoorke' 

Bergestraat 24 
3080 Tervuren 

  

  

directie en inschrijving:  Lisa Thauvette   

'Savoorke' is voor kinderen van 15 maanden tot 6 jaar. Ze worden de hele dag door 
gehuisvest, van 7.30 - 18.00 uur. De school is gevestigd in een omgebouwde 
boerderij. Er is speciale aandacht voor de voorlichting aan ouders in een oudercafé. 
En er is een bibliotheek voor ouders. 

Internationale Montessorischool Wezembeek-Oppem 

 

Molenweg 4 
1970 Wezembeek-Oppem 

  

  

directie: Lidia Klimczak 
inschrijving: Lisa Thauvette 

 

Deze school huisvest kinderen van 2 - 6 jaar. Wezembeek-Oppem is niet de plaats 
waar het 'Schooltje van Oppem' gevestigd is. Dat is Meisse-Oppem. 

Montessori

Children on the move®

Montessori

Children on the move®

telefoon:  + 32 2 7670276  
e-mail  montessori-tervuren@online.be  
website  http://www.international-montessori.org  

telefoon:  + 32 2 7821236  
e-mail:  montessori-tervuren@online.be  
website:  http://www.international-montessori.org  
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Internationale Montessorischool Sint Stevens-Woluwe 

'Hof Kleinenberg' en IB World School 
Kleinenbergstraat 97-99 
1932 St. Stevens-Woluwe 
 

  

  

directie en inschrijving:  Charlotte Reilly-Davidson 

De school heeft kinderen van 2½ tot 18 jaar en bestaat uit een ‘Kinderhuis’ een 
‘Lagere School’ en een ‘Middenschool’. 

De Middenschool heeft vijf leerjaren. Daarna volgt een twee jaar durend  diploma-
programma, de baccalaureaat-opleiding. Het diploma geeft toegang tot universiteiten 
overal ter wereld. 

De school is gevestigd in een historische boerderij uit 1651 in een landelijke 
omgeving. 

 

 

 

 

Internationale Montessorischool Woluwe-Saint Lambert  

'Hof ten Berg'  
Hof ten Berg 22 
1200 Woluwe-Saint Lambert 
 

  

  

directie en inschrijving:  Charlotte Reilly-Davidson 

telefoon:  + 32 2 721 2111  
e-mail:  montessori-woluwe@skynet.be  
website:  http://www.international-montessori.org  

telefoon:  + 32 2 721 2111 / +32 2 688 9080 
e-mail:  montessori-woluwe@skynet.be  
website:  http://www.international-montessori.org  

Montessori

Children on the move®

Montessori

Children on the move®
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De school heeft kinderen van 2½ - 6 jaar in een ‘Kinderhuis’ en kinderen van 6 – 9 
jaar in de eerste drie jaren van de lagere school. 

 

Montessori Kids 
Route de Reniport 4 
1380 Lasne 

Lasne ligt in de buurt van Waterloo, ten zuid – oosten van Brussel 

 

 

directie  Laurance Randoux en Marc Ciepers 

De school is tweetalig Frans en Engels. Er zijn 100 kinderen verdeeld over vier 
groepen van 25 kinderen. De groepsindeling is 1½ - 3 jaar, 3 – 6 jaar, 6 – 9 jaar en 
9 – 12 jaar. 

De leidsters hebben een erkend Montessoridiploma schrijft de directie. Wat dat 
precies betekent weet ik niet. Er zijn vakleerkrachten voor toneel, muziek, expressie 
en gymnastiek. 

 Brussel  

 

 
 
 
 
 
 

Montessori House Brussels  
Avenue de Tervuren 195 
1150 Brussel 

 

telefoon  +3226336652  
e-mail  info@montessorikids.be  
website  http://www.montessorikids.be  

telefoon: +3227336355 
e-mail: mvr@montessoribrussels.org  
website: http://montessoribrussels.org 
directie: Marcel van Ratingen 



 6 

Marcel Van Ratingen volgde een opleiding tot leraar basisonderwijs in Maastricht. Hij 
startte zijn loopbaan in Ede, waar hij een bestaande school omvormde tot een 
Montessorischool. In 1996 haalde hij het Montessoridiploma van de Nederlandse 
Montessori Vereniging. Hij werkte daarna in Londen en vestigde zich tenslotte in 
Brussel. Daar  was hij in 2006 medeoprichter van het Montessori House Brussels. 

De leidsters die samen met Marcel in de school werken hebben allemaal het 
Montessoridiploma voor 2 – 6 jarigen van de Association Montessori Internationale 
behaald. 

De school is tweetalig: Engels en Frans. Het Montessori House neemt kinderen op 
van 2½ - 6 jaar en is met twee groepen gevestigd in het hart van Brussel. In een 
negentiende-eeuwse stadswoning met een diepe tuin en een speelplaats. De school 
volgt een modern Montessoriprogramma. Wat dat precies inhoudt moet je ze zelf 
maar even aan ze vragen als je geïnteresseerd bent.  

Ukkel 

 

La Maison des Enfants Montessori a.s.b.l. 
The Children’s House Montessori School a.s.b.l 
 

458 b, Avenue Dolez 
1180 Brussel (Ukkel) 

directie:          Catherine Vigreux 

De school is Engels – en Franstalig en neemt kinderen op van 2½ - 6 jaar. Er wordt 
Montessori opvoeding geboden in een multiculturele gezinssfeer. 

Braine-l’Alleud / Eigenbrakel 

 

telefoon:  + 32 2 3756184  
fax:  + 32 2 3751265  
e-mail:  catherine.vigreux@gmail.com  

website  http://www.maison-des-enfants-montessori.be  
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Montessori House Belgium 
117, Rue Pergère 
1420 Braine-l’Alleud / Eigenbrakel 

  

  

  

directie:    Sabah Siddiqi 

De school is Engels – en Franstalig en neemt kinderen op van 2 – 8 jaar. Braine-
L’Alleud / Eigenbrakel ligt tussen Waterloo en Brussel. 

Elders in België 

Gent 

 

 
 
 

telefoon:    +3292237508 
mobiel:   +32495387508 
e-mail:  contact@montessoriklimop.be  
website: www.montessoriklimop.be  

directie:    Linda Schiettecatte 

De school is Nederlandstalig en telt ± 310 kinderen in de leeftijd van 2½ – 12 jaar. 
Op hun website lees ik: 

We zijn een Montessorischool die al jaren het label ‘Montessori’ draagt 
maar in de praktijk het traditioneel en tevens het montessorisysteem 
probeert te combineren. De school staat nu op een kruispunt. Keuzes 
moeten worden gemaakt. Veel scholen -wereldwijd- zijn net als wij 
ondertussen een mengeling geworden en bevinden zich ergens tussen een 
traditionele en een montessorischool. Ik ben daar geen voorstander van. 
Het is proberen eten van twee walletjes. Dat hou je niet vol. Montessori 
zegt dat je kinderen moet leren keuzes te maken in het leven. Misschien 
moet je dat als school dan ook maar beter doen. En dat is precies wat wij 
nu als school aan het doen zijn. Ik pleit voor een terugkeer naar de bron, 
naar een interpretatie van de filosofie die nauw aansluit bij de 
basisgedachten van Maria Montessori. De neuzen in dezelfde richting 
krijgen, dat is wat ons de komende jaren staat te doen. Geen 
gemakkelijke zaak.  

telefoon:  + 32 2 3851503  
fax:  + 32 2 3851503  
e-mail  info@montessorihouse.net  
website  http://www.montessorihouse.net  
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Antwerpen 

 
Breughelstraat 15 - 19 
2018 Antwerpen 
 

  

  

directie:           Ilse De Clercq 

De school werd gesticht in 1940. De stichter kende Dr. Montessori persoonlijk. Vita et 
Pax is een katholieke basisschool met leerlingen van 2½ - 12 jaar. De school zorgt 
ervoor dat de leerlingen zich evenwichtig ontwikkelen door zelfontplooiing en het 
leren werken. Op die manier worden ze sneller zelfstandig en groeit hun innerlijke 
discipline. We doen dit door aandachtig naar de kinderen te luisteren, door ze 
persoonlijk te begeleiden en te stimuleren en door ze vertrouwen te schenken. 

We baseren ons hiervoor op vier belangrijke basisprincipes: 

• Wij kennen U en Uw kind 
• Leer mij het zelf te doen (Een uitspraak van Maria Montessori) 
• Begrijpen, beleven en ontwikkelen 
• Waarde(n)vol opgroeien. 

Deze principes maken onze school net een tikkeltje anders , binnen het kader van de 
officieel geldende eindtermen. 

De kinderen van Vita et Pax dragen een schooluniform. 

 

 

 

 

telefoon:  + 32 3 2305507  
e-mail  directie@vitaetpaxschool.be 
website  http://www.vitaetpaxschool.be  
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Oudenaarde 

Montessorischool De Sterrenkijker 

 

 

Volkegemberg 58 
9700 Oudenaarde 

  

  

directie:      Thomas Vanden Berghe 

Het algemene doel van het onderwijs op onze Montessorischool  is die hulp te 
bieden, waarvoor het kind zich ontwikkelt tot een zelfstandige persoonlijkheid. 

Dit houdt in dat het kind leert verantwoordelijk te zijn voor eigen handelen, dat het 
medeverantwoordelijkheid leert dragen voor zijn omgeving en de samenleving waar 
het deel van uitmaakt. 

Duffel 

Vrije Montessorischool 
 
 
 
 
 
 

Kwakkelenberg 5 
2570 Duffel 
 

  

  

directie:      Bart Van der dood 

Als partners in opvoeding werken we samen aan de ontwikkeling van je kind. 
Dat doen we door dag in dag uit te werken aan: 

 
• een hartverwarmende sfeer 
• een school met boeiende activiteiten  
• een evenwichtig aanbod van hoge kwaliteit 
 
Het voelt goed als je kind zich hier thuis voelt. 

telefoon:  + 32 55 314474  
e-mail  info.kbovolkegem@kbonet.be 
website  http://www.volkegem.kbo-oudenaarde.be 

telefoon:  + 32 15 312147  
e-mail:  mailto:info@montessori-duffel.be 
website:  http://www.montessori-duffel.be 
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Het voelt goed als je kind de kansen aangrijpt om te leren. 
Het voelt goed als de uitdaging je kind boeit. 

Samen kunnen wij dat waar maken! 

De link leidt je naar het Montessorilied 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=ri5Nb7W4oh8 


