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Algemene informatie 

 

Benodigdheden schooljaar 
De leerlingen hebben de volgende spullen nodig: 

- Schaar 
- Kleurpotloden 
- Viltstiften 
- Lijmstift 
- Multomap 24 rings mét tabbladen 
- Oordopjes of koptelefoon voor de computer 

 
Binnenkomst 
Vanaf groep 4 is de afspraak dat ouders ’s morgens en ’s middags hun kind 
buiten gedag zeggen en dat de kinderen zelfstandig de school binnengaan. De 
leerkracht besteed op deze momenten alle aandacht aan de kinderen. Als er 
bijzonderheden zijn zoals een doktersafspraak, ophalen door iemand anders, 
etc. kunt u een briefje meegeven of een mailtje sturen op maandag , dinsdag 
en woensdag naar: ekooreman@obsdevos.nl  en op donderdag en vrijdag naar 
: mzuiker@obsdevos.nl  
Mocht u de leerkracht persoonlijk willen spreken kunt u binnen lopen vanaf 
15.00 uur. Als de leerkracht tijd heeft kunt u meteen terecht. Zo niet dan zal er 
een afspraak worden gemaakt. 
 
Interne begeleiding/zorgplan 
Renée van Leeuwen (groep 4-8) en Marleen Stemerding (groep 1-3) zijn de 
intern begeleiders. Zij coördineren alle hulp voor leerlingen die problemen 
ondervinden. Het zorgplan is te vinden in de schoolgids.  
 
Gym 
Elke dinsdag en donderdag zijn gymdagen. De gym wordt gegeven door onze 
vakleerkracht Ruud Bol. De kinderen hebben op deze dagen een gymtas met 
gymkleding en gymschoenen nodig.  Op dinsdag nemen de kinderen de schone 
kleding mee en op woensdag nemen ze de gymtas weer mee naar huis.  
 
Fruitdag 

Op woensdag is fruitdag. De kinderen nemen deze dag als tussendoortje een 

stuk fruit mee naar school.  
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Verwachtingsgesprekken. 

Vanaf 4 sept vinden na schooltijd de gesprekken plaats. U krijgt hiervoor een 

uitnodiging.  

Toetsen 

Gedurende het schooljaar worden toetsen (spelling, lezen, rekenen en 

begrijpend lezen) van het Cito leerlingvolgsysteem afgenomen. De scores van 

deze toetsen (A t/m E) geven het niveau van uw kind aan.  

Aan de hand van de Cito-scores wordt de groep ingedeeld in een 
minimumgroep, een basisgroep en een plusgroep. Zo krijgt ieder kind op zijn 
eigen niveau instructie en uitdaging.  
 
Daarnaast worden de gebruikelijke methodetoetsen afgenomen. Deze bepalen 
het rapportcijfer. 
 
Spreekbeurt  
Tijdens het schooljaar houden alle leerlingen een spreekbeurt. Hiervoor 
ontvangen de leerlingen tijdig een planning en een stappenplan.  
 
Ouderhulp 
Bij diverse (buitenschoolse) activiteiten kunnen we de hulp van ouders goed 
gebruiken. Hierbij kunt u denken aan feestdagen, een bezoek aan een 
bibliotheek of museum. Zodra de data hiervoor bekend zijn krijgt u bericht van 
de klassenouders. Wanneer u graag klassenouder wilt worden kunt u zich 
opgeven bij de leerkracht.  
 
Computergebruik 
Wij gebruiken verschillende computerprogramma’s ter ondersteuning. U krijgt 
hier nog verdere informatie over.  
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