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Algemene informatie 

 

Benodigdheden schooljaar 
De leerlingen hebben de volgende spullen nodig: 

- Elastomap 
- Schaar 
- Kleurpotloden en evt. viltstiften 
- Lijmstift 
- 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 naar 
sduin@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.  
 
Vervanging 
Shirien Duin is de groepsleerkracht en staat fulltime voor de klas. De 
compensatieverlof wordt vervangen door Ninette Beusekom of Renske 
Bronsveld.  
 
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.  
 
Fruitdag 
Op woensdag is fruitdag. De kinderen nemen deze dag als tussendoortje een 
stuk fruit mee naar school.  
 

mailto:sduin@obsdevos.nl
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Rapportage 

Donderdag 11 februari en dinsdag 16 februari 2016 zijn de eerstvolgende 

rapportavonden. De leerkracht bespreekt het rapport met het kind. Het kind 

krijgt het rapport mee als de leerkracht met de ouder(s) het rapport heeft 

besproken. 

 

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 klassenmoeders. Dit zijn dit jaar Frieda Ansink (Madelon) en Linda van 
Leeuwenburgh (Wijnand). 
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Informatie www.bloon.nl 

 

Dit schooljaar hebben de kinderen de mogelijkheid spelling te oefenen op de 

site van www.bloon.nl. Hier worden elke week twee spellingsafspraken 

aangeboden die in de groep aan bod komen. De afspraken van deze week zijn 

bijvoorbeeld Haas en kip. Volgende week kunnen dat weer nieuwe afspraken 

zijn.  

Aan te raden is om 2x per week  10 – 15 minuten spelenderwijs op deze site te 

geoefenen. Door het oefenen van de afspraken zijn de kinderen beter 

voorbereid op de wekelijkse woorddictees en de 6-wekelijkse zinnendictees. 

Ga eens samen met uw kind naar www.bloon.nl . Dit werkt stimulerend en u 

kunt uw kind op weg helpen met het programma. 

Op de volgende manier kan er ingelogd worden. 

Naam:  
voornaam.achternaam 
voornaam.de.achternaam 
voornaam.van.de(r).achternaam 
 

Wachtwoord: vosje 
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Informatie www.nieuwsbegripxl.nl 
 

Op school wordt er gewerkt met de methode ‘Nieuwsbegrip’ voor begrijpend 
lezen. Deze methode heeft sinds een paar jaar ook een internetsite voor 
leerlingen: www.nieuwsbegripxl.nl . 
Nieuwsbegrip besteedt aandacht aan het begrijpend lezen van informatieve 
teksten, woordenschat en het aanleren van strategieën voor begrijpend lezen. 
Dit gebeurt onder andere in de schrijfopdrachten en in de leeslessen op 
Nieuwsbegrip XL.  
 
Via www.nieuwsbegripxl.nl kunnen de leerlingen zich aanmelden met hun 
eigen gebruikersnaam en wachtwoord.  
De website is actueel. Dat wil zeggen dat elke dinsdagochtend een nieuw 
thema klaarstaat.  
In het ‘archief’ kunnen leerlingen de opdrachten van voorgaande thema’s 
vinden. Zo kunnen ze, als ze een thema af willen maken of inhalen, het alsnog 
maken.  
 
Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd en dat u 
enthousiast bent gemaakt om samen met uw kind de site te bezoeken.  
 
 

Gebruikersnaam:  
voornaam.achternaam 
voornaam.de.achternaam 
voornaam.van.de(r).achternaam 
 

Wachtwoord: vosje 
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Informatie over Flits 

 

Indien uw zoon of dochter een USB-stick van het programma Flits heeft 

meegekregen, kunt u samen met uw kind oefenen met het snel leren lezen van 

woorden. Het programma laat steeds kort een woord zien, waarna uw kind dit 

woord hardop leest.  

De oefenstof op de USB-stick is door de leerkracht aangepast aan het 

leesniveau van uw kind. 

Het oefenen heeft het beste resultaat als de leerling elke dag 2 minuten oefent 

met Flits. 

De resultaten van uw kind worden bijgehouden en zijn ook door de leerkracht 

te bekijken. 

U als ouder heeft een actieve rol bij het oefenen: u laat steeds met de muis het 

volgende woord zien en bepaalt of een woord herhaald moet worden of even 

vastgezet. Probeert u zodra het kind een woord gelezen heeft, het volgende 

woord te laten zien. Kan uw kind het niet lezen, dan gaat u waarschijnlijk te 

snel.  

Betekenis van de pictogrammen  

(links op het scherm, van links naar rechts) 

Deur: programma afsluiten 

Aa : instellen lettertype 

Auto: gaat rijden als het kind leest, hoe sneller het kind leest, hoe sneller de 

auto rijdt 

Lampje: instellingen (hoe lang een woord te zien is e.d.) 

Poppetje met klok: pauze 

Duim: is er op geklikt dan verschijnt er een duim in beeld wanneer uw kind het 

vastgestelde aantal woorden gelezen heeft. 

 : volgende woord 

 : vorige woord (of rechtermuisknop) 

 : woord vastzetten 

 : woord herhalen 


