
Groepsspecifieke informatie 
 
Uiteraard zijn er ook bijzonderheden per jaargroep te melden… 
 
Groep 1 en 2: 

 Binnenkomst 
De school is vanaf 8.05 uur via de zijingang geopend voor leerlingen van gr. 1 en 2. Vóór die 
tijd bereiden de leerkrachten de laatste dingen voor. We willen u vragen om die tijd te 
respecteren! Indien u later bent dan 08.15 uur, graag afscheid nemen op de gang en uw kind 
rustig naar binnen laten gaan.  
Tevens willen we u verzoeken om via de hoofdingang de school te verlaten. Op deze manier 
hebben we geen last van ‘tegenliggers’ en kunnen de kinderen op een veilige manier de 
school betreden.  

 Gymlessen 
Twee keer per week gymmen we op een vast moment. 1 keer een spelles en 1 keer een 
toestelles. Bij regen spelen we ook in het speellokaal.  
De kinderen hebben hun gymschoenen (graag voorzien van naam) in een mand op school. 
Gymschoenen het liefst met klittenband of met een elastieken band over de wreef. 
Gymkleding is in de kleutergroepen nog niet nodig. We gymmen in hemd of T-shirt; 
afhankelijk van de les gaan jurken, rokken en truien uit. 
Het zou dus fijn zijn als uw kind naar school kleding en schoenen aan heeft die hij of zij 
zoveel mogelijk zelf aan en uit kan krijgen.  

 Verjaardag van papa en mama 
De kinderen van groep 1 en 2 mogen een cadeau-tekening maken voor de verjaardag van 
hun ouders. We maken niet (meer) een verplicht cadeau/werkje. 
Indien uw kind iets voor uw verjaardag wil maken kan hij/zij dit zelf aangeven bij juf. 
In iedere klas is een wens/verjaardagskastje waaruit uw kind spulletjes mag kiezen om een 
mooie tekening te maken. 

 Einde schooldag 
5 minuten voor het einde van de schooldag verlaten wij met onze kleuters de school. Op 
deze manier kunnen we rustig de school verlaten. De kinderen stellen zich bij hun eigen klas 
op. Ouders graag wachten achter de grijze bollen of beukenhaag i.v.m. het zicht. Wanneer er 
contact met u is gemaakt mag uw kind naar u toe lopen. Op deze manier weten wij dat ieder 
kind veilig bij zijn ouder/ verzorger aankomt.  
Gaat uw kind naar de BSO? wilt u dit dan aan de lkr melden. Op iedere wc deur bij de klas 
hangt een lijst waarop u dit kunt invullen.  
Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald of tussentijds wordt opgehaald, wilt 
u dit dan in de agenda schrijven. (de agenda ligt in de klas van uw kind). 

 
Groep 2-3 
In de combinatiegroep 2-3 proberen we de groep zoveel mogelijk als één groep les te geven, bijv. bij 
Engels, muziek, Vreedzame School en het thematisch spelen en werken in de middag. Waar dit niet 
kan, proberen we de lessen van groep 3 zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de manier van werken 
in groep 2. Zo bestaan de rekenlessen bijvoorbeeld uit een korte instructie waarna de kinderen 
kunnen kiezen uit allerlei rekenspelletjes. Dit kan prima tegelijk met de speelwerkles van groep 2. De 
leeslessen voor groep 3 geven we als groep 2 buiten speelt. De schrijflessen voor groep 3 
combineren we met een motoriekcircuit voor groep 2, zodat alle leerlingen in een rustige omgeving 
kunnen werken aan de ontwikkeling van hun fijne motoriek. 
Groep 3 gaat 's ochtends tijdens de ochtendpauze met de andere middenbouwgroepen naar buiten. 
Collega's hebben dan pleinwacht, zodat wij met groep 2 in de kleine kring kunnen werken. 



De eerste helft van het schooljaar wordt de lesstof voor alle groepen 3 zoveel mogelijk spelenderwijs 
aangeboden, na de kerstvakantie wordt dit langzamerhand minder en zal er meer aan tafel en uit 
werkboeken gewerkt gaan worden. 
  
Groep 3: 
Binnenkomst 
Groep 3 mag vanaf 8.05 uur zelfstandig naar binnen. Tijdens deze inloop is er voor iedereen een 
activiteit uit het taalcircuit waar direct mee gestart kan worden. 
Circuit 
Twee keer per dag oefenen de kinderen de aangeboden lesstof in circuitvorm. Dit geldt voor taal, 
lezen, schrijven en rekenen. Zo komt alles spelenderwijs aan bod. 
Buiten spelen 
Groep 3 speelt 's ochtends naast de pauze nog een keer extra buiten, mits er geen gym is. Vaak gaan 
we aan het eind van de dag nog een keertje.  
Thuis oefenen 
Leren lezen stopt niet op school. Het is belangrijk dagelijks thuis samen met uw kind te lezen. In de 
bibliotheek kunnen kinderen met een gratis lidmaatschap boeken lenen. Samen lezen vergroot de 
woordenschat. Voorlezen is ook in groep 3 heel belangrijk. 

 
Groep 4:  

 Thuis oefenen met rekenen, spelling/taal en lezen kan via een schoolaccount van Squla, 
welke ze doordeweeks thuis kunnen gebruiken tot ongeveer vier uur ‘s middags. 

 Bij de start van een nieuw blok van taal/spelling krijgen de kinderen informatie mee over de 
woorden die geleerd worden. 

 
Groep 5: 

 De kinderen krijgen voor toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur de 
samenvatting mee naar huis als huiswerk 

 Iedereen heeft één keer per jaar een boekbespreking 

 Een spreekbeurt mag je ook houden, maar dat is niet verplicht 
 
Groep 6: 

 De kinderen krijgen voor de toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur de 
samenvatting mee naar huis als huiswerk, zodat ze nog extra goed kunnen leren.  

 De aankondiging van bovenstaande toetsen en de bijbehorende bijlagen worden ook in 
Ouderportaal gezet. 

 De kinderen houden een spreekbeurt, dit start pas na de herfstvakantie. 

 De kinderen leren de topografie van Nederland, deze wordt tegelijk met het desbetreffende 
blok getoetst. 

 Het zou goed zijn om thuis de tafels extra te oefenen/onderhouden. De kinderen hebben 
een schoolaccount van Squla en dit kunnen ze thuis doordeweeks gebruiken tot ongeveer 
16.00 uur. 

 De kinderen werken vanaf dit jaar in groep 6 op Chromebooks. Dit geldt voor rekenen, taal, 
spelling en nieuwsbegrip.  

 De eerste 2 weken krijgen de kinderen elke dag een Vreedzame School les. Vanaf de 3e 
schoolweek doen we 1x per week een Vreedzame School les. 

 
 
Groep 7: 

 De kinderen van groep 7 houden een spreekbeurt en een boekbespreking 



 Topografie. De kinderen leren de topografie van Europa, deze wordt tegelijk met het 
desbetreffende blok getoetst. 

 Toetsen WO. De kinderen hebben dit jaar toetsen van  aardrijkskunde, natuur, geschiedenis 
en Engels. 

 Thuis graag de tafels onderhouden. De kinderen hebben een schoolaccount van Squla, welke 
ze thuis doordeweeks kunnen gebruiken tot ongeveer 16.00 uur. 

 Schoolkamp. Deze informatie komt per brief. 

 Verkeersexamen. Rond maart/april is er een theoretisch en een praktisch examen. In de 
periode daarvoor oefenen de kinderen de theorie grondig en zal hier ook huiswerk voor mee 
naar huis gaan. 

 Huiswerk. We bouwen op naar 3x huiswerk per week. De kinderen krijgen huiswerk mee  
van Nieuwsbegrip, rekenen en taal. Tip: Een schoolagenda kan hierbij heel handig zijn, zodat 
uw kind overzicht krijgt en leert plannen. 

 
Groep 8:  

 Schooladvies Voortgezet onderwijs. 
In groep 8 wordt het te volgen onderwijsniveau van het Voortgezet Onderwijs bepaald. 
Dit aan de hand van de Cito-scores, behaald in de groepen 6, 7 en 8, v.w.b. Begrijpend Lezen, 
Rekenen, Spelling en Technisch Lezen. 
Deze Cito-scores worden in de Plaatsingswijzer gezet en deze Plaatsingswijzer is vervolgens 
een hulpmiddel om tot een advies voor het te volgen onderwijsniveau te komen. Ook zaken 
als werkhouding, tempo en motivatie worden in het advies meegenomen. 
In de maanden januari en februari worden in groep 8 de Cito M-toetsen afgenomen. Na 
invoering van de scores in de Plaatsingswijzer wordt u als ouder uitgenodigd om het 
adviesgesprek bij te wonen. Ook uw zoon of dochter mag bij dit gesprek aanwezig zijn. 
De school verzorgt de gegevensuitwisseling van onze school naar de school van uw keuze. 
Het enige wat u als ouder hoeft te doen is het invullen van een ouderformulier waarin u 
aangeeft op welke school uw kind aangemeld dient te worden. Dit formulier dient op de 
basisschool ingeleverd te worden. De leerkracht van groep 8 bezorgt het formulier op de 
school voor voortgezet onderwijs. 
De school voor Voortgezet Onderwijs plaatst uiteindelijk. Mocht de plaatsing afwijken van 
het schooladvies dan neemt deze school contact met u op. 

 Route 8 
In de periode tussen 15 april en 15 mei gaan de leerlingen van groep 8 de Eindtoets Route 8 
maken. Het voordeel van deze toets is, dat het adaptief is, zodat iedereen het op eigen 
niveau kan doen. De volgende onderdelen worden getoetst: 
Luistervaardigheid, Leesvaardigheid, Taalverzorging, Begrippen, Getallen, Verbanden, 
Meten/Meetkunde, Woordenschat, Verhoudingen en het Persoonlijk Functioneren. 
Binnen een week na de afname is de uitslag van deze eindtoets bekend. De ouders 
ontvangen dan de rapportage. Mocht de uitslag hoger uitvallen dan het advies van de 
basisschool dan wordt dit in overleg met de ouders naar boven aangepast. Mocht de uitslag 
van Route 8 lager uitvallen, dan blijft het advies van de basisschool staan. 
Op de website www.route8.nl vindt u uitgebreide informatie over deze eindtoets. 

 
 
 

http://www.route8.nl/

