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U bent van harte welkom om daar bij te praten. Om 8.25 uur gaat de bel en moet
iedereen naar binnen. De kinderen worden geacht om 8.30 uur op hun plek in de
klas te zitten en aan het werk gaan/zijn. De kinderen eten in de ochtendpauze en
tussen de middag met de leerkracht in de klas. In beide pauzes gaan de kinderen 15
minuten naar buiten. Om 14.00 uur wachten de ouders buiten op hun kinderen.
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Wij stellen een goed
contact met de ouders
zeer op prijs. Wij staan
open voor vragen
en opmerkingen van
ouders.
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Dinsdag
Groep

Tijden

8

08.30 – 09.15 uur

7

09.45 – 10.30 uur

6

10.30 – 11.15 uur

5

11.15 – 12.00 uur

3

12.35 – 13.10 uur

Pleinspelen

4

13.15 – 13.50 uur

Pleinspelen

Donderdag
Groep

Tijden

8

08.30 – 09.15 uur

7

09.45 – 10.30 uur

6

10.30 – 11.15 uur

5

11.15 – 12.00 uur

3

12.35 – 13.10 uur

4

13.15 – 13.50 uur

Opmerkingen
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Groepen, teamleden
De Vlindertuin:
Instroomgroep vanaf januari 2022:
Het Muizenhuis:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5:
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8:

Woord vooraf
Britt van Assendelft
Leónie Hardenberg en Tine de Jager
Mieke van der Beek en Riet Brouwer
Miriam van Doorn, Misra Althuntas,
Tine de Jager en Asiye Mun
Lars Liebe, Lobke Jansen, Asiye Mun en
Cheryl Bakker
Marieke van Haperen, Medine Özyilmaz
en Dominique Gielesen
Ingrid Visser en Maud Venhuizen
Jeroen Beijersbergen, Margriet Raben en
Dominique Gielesen
Rico Sloover, Jordy Hospers en
Misra Althuntas

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Onderwijsassistent groep 1/2
Onderwijsassistent groep 3
Onderwijsassistent groep 4
Onderwijsassistent groep 6

Bart Kranenborg
Misra Althuntas en Asiye Mun
Misra Althuntas
Cheryl Bakker
Maud Venhuizen en Dominique Gielesen

Directeur:
Intern begeleider:
Brugfunctionaris:
Administratief medewerker:
Conciërge:
Technisch medewerker:

Marion Slijpen
Karin Soppe en Lobke Jansen
Sandra Buitenwerf en Naomi Groenman
Margreet Santing
Luuk van der Wal
Otto Smid

Roosters

W

e werken met een vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat iedere dag
op dezelfde manier is ingedeeld. Alle groepen gaan van maandag tot en
met vrijdag van 8.30-14.00 uur naar school. Vanaf 8.20 uur mag iedereen
naar binnen gaan. Ouders mogen om 8.20 uur mee naar binnen en worden geacht
om 8.30 uur het leergebied te verlaten behalve als ze meehelpen of lezen met de
kinderen. Dit is niet het moment om bijvoorbeeld over uw kind met de leerkracht in
gesprek te gaan. De leerkracht is er dan voor de kinderen. Eventueel kan er, als er
behoefte aan is, een afspraak met de leerkracht gemaakt worden.
Het is niet de bedoeling dat ouders in de klas of in de hal blijven praten. Er is elke
ochtend van 8.30-9.00 uur een koffietafel voor ouders in de Bekkersplek.

D

it is de informatiegids van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers,
onderdeel van de schoolgids. In deze gids vindt u informatie over waar we
voor staan, informatie over de groepsindeling, welke leerkrachten voor de
groep staan, welke afspraken wij op school hebben en dergelijke. Deze gids en de
aanvullende schoolgids kunt u vinden op de website van de school. Natuurlijk kunt
u altijd uw vragen stellen bij de leerkrachten, brugfunctionaris en directie. Als het
nodig is kan een afspraak gemaakt worden. Wij willen graag laagdrempelig zijn.
Het team van de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers wenst de kinderen en
hun ouders een goed schooljaar toe!

Waar staan wij voor?
Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs waarin wij onze kinderen de
mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen en zich persoonlijk te
ontwikkelen. We willen maatschappelijke en culturele verworvenheden overdragen
en onze leerlingen leren te participeren in de samenleving. We willen dat ieder
kind met zijn/haar unieke uiterlijk, taal en culturele achtergrond zich op school
geaccepteerd voelt. Vanuit de traditie en gevoed door onze inspiratiebronnen,
staat onze school voor:
→ je mag zijn zoals je bent
→ je mag worden wat je kunt
→ samen zijn
→ het fijn hebben met elkaar
→ inzet voor elkaar

Wie zijn wij, wat doen wij?
Wij zijn een katholieke school en vinden de volgende waarden belangrijk:
→ Samenwerking; samen sta je sterk
→ Uniciteit van iedere persoon; je bent bijzonder
→ Verantwoordelijkheid; doen wat nodig is voor jezelf, de omgeving en de wereld
→ Zelfontplooiing; blijven groeien
→ Enthousiasme; genieten van wat je gedaan krijgt
→ Doelgerichtheid; efficiënt en flexibel doorpakken
→ Aandacht; oprecht en betrokken luisteren naar elkaar
→ Verdraagzaamheid; positief naar de mensen kijken
Van daaruit is het vanzelfsprekend dat wij ook een Vreedzame School,
Daltonschool, Gezonde School, Buurtschool en Vensterschool zijn.

De Vreedzame
School
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Katholieke school
Cultuur en identiteit zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Rondom iedere
viering horen de kinderen de bijbehorende bijbelverhalen en gaan daarover met
elkaar in gesprek. De katholieke vieringen zijn leidraad. De kinderen leren de
betekenis van de verschillende vieringen. Levensbeschouwing wordt vervlochten
met Vreedzame School. Er is aandacht voor de Islam, Hindoeïsme en andere
godsdiensten en levensbeschouwingen. Filosoferen met kinderen ligt bij
levensbeschouwelijk onderwijs voor de hand. Dus ook Sparklab, ons kunst- en
filosofielab, wordt door ons heel waardevol gevonden.
We beginnen ons nieuwe schooljaar met de Bekkersdag op de vrijdag van de eerste
schoolweek. Dan volgen Allerzielen, Sint Martinus, Bekkersmaatjes, Sint Nicolaas,
Advent, Kerst, Carnaval, Vastenperiode, Palmpasen en Pasen.
Bekkersdag staat in het teken van Bisschop Bekkers èn van de Vreedzame
School. In de eerste weken geven de kinderen zichzelf een opsteker en maken een
zelfportret. Veel van de opstekers en de zelfportretten kunt u op de Bekkersdag
op het plein bekijken. In de loop van de weken groeit het kunstwerk met de
zelfportretten uit tot een schoolkunstwerk: “Wij zijn allemaal uniek maar samen
vormen we een meesterwerk”. Allerzielen vieren wij op onze manier: Allerzielen
eigen stijl, een multiculturele invulling voor het herdenken van dierbaren.
Ouders en buurtbewoners worden uitgenodigd. Sint Maarten: we vertellen het
verhaal van Sint Maarten en laten elkaar onze lampions zien. Bekkersmaatjes:
in een tijd van veel krijgen hoort ook denken aan een ander: De kinderen in de
bovenbouw maken van schoenendozen kunstwerken en deze worden gevuld door
alle kinderen van de school. De dozen worden voor de kinderen van de Voedselbank
gemaakt. Sinterklaas: in de bovenbouw wordt het verhaal van Sint Nicolaas
verteld. Advent is de aanloopperiode naar Kerstmis. Kerstmis staat in het
teken van gezamenlijk vieren, de geboorte van Jezus. We zingen en eten samen.
Ouders worden uitgenodigd mee te vieren. De volgende viering is Carnaval. Alle
kinderen komen verkleed op school. Er is een grote modeshow en de spectaculaire
Playbackshow. Daar kijken alle kinderen ieder jaar weer met veel plezier naar uit.

Resultaten Eindtoets 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

Landelijk gemiddeld

534,8

534,9

535,1

534,9

536,1

Aantal leerlingen

23/23

25/25

16/16

19/22

31/31

Schoolgroep Sg

28

17

17

20

18

Ondergrens Sg

530,9

532,6

532,6

532,1

532,4

Bovengrens Sg

534,9

536,6

536,6

536,1

536,4

Cito SCORE

534,5

531,3

539,8

537,2

532,9

De eindtoets van 2021 is wel afgenomen maar telt niet mee in het inspectiekader.
De gemiddelde score was 531,3 van 21 kinderen. De interpretatie van deze scores
is veranderd. Er wordt niet meer met een ondergrens en bovengrens van een
schoolgroep gewerkt. Bij de analyse van de score blijkt dat wij op alle onderdelen
binnen onze schoolgroep voldoende scoren. Op de onderdelen samenvatten, spelling
niet-werkwoorden en meten en meetkunde scoren we beter dan de scholen in onze
schoolgroep. Op de onderdelen spelling werkwoorden en verbanden (bij rekenen)
scoren we wat minder dan de scholen in onze schoolgroep. Zie de aanvullende
schoolgids voor de domeinanalyse.
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Andere informatie
Informatie over uw kind

I

n groep 1 komt de leerkracht op huisbezoek. Vanaf groep 2 wordt u in de eerste
weken van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond over de groep
en de week daarna voor een omgekeerd tienminutengesprek. In november
en april zijn er tienminutengesprekken over de vordering van uw kind. U krijgt
hierover bericht via MijnSchoolInfo. Daarbij zullen de kinderen vanaf groep 3 zelf
vertellen hoe ze zich ontwikkelen aan de hand van het Reflectiewiel. De andere
gesprekken zijn op uitnodiging. Natuurlijk is het daarnaast altijd mogelijk een
afspraak te maken met de leerkracht.

Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt aan alle ouders een vrijwillige geldelijke bijdrage van € 50,-.
In die bijdrage zit een bijdrage voor de activiteiten van € 24,- en de bijdrage de
kosten voor het schoolreisje, € 27,-. Alle activiteiten worden aan het begin van het
schooljaar gepland. We betalen hiervan alle vieringen en zullen geen extra bijdrage
vragen. Een mogelijk gevolg van het niet betalen van de ouderbijdrage is, dat
bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan. Wij rekenen dus op uw medewerking.
Het is mogelijk om te vragen om een betalingsregeling. U kunt daarvoor een
afspraak maken met de directeur, Wally van der Vlugt. De meeste gezinnen die
in aanmerking voor de tegemoetkoming van de gemeente ontvangen daarover
een brief van de gemeente. Deze moet op school bij de brugfunctionaris worden
ingeleverd. Wij kunnen dan de ouderbijdrage aan de gemeente vragen. Ouders die
denken recht te hebben op deze bijdrage en geen brief van de gemeente hebben
gekregen kunnen met hulp van de brugfunctionaris een aanvraag bij de gemeente
doen.

Visie op de rol van ouders
We kunnen niets zonder ouders. Als we samenwerken helpen we de kinderen het
best. We verwijzen u voor uitgebreide informatie hierover naar de aanvullende
schoolgids.

In de Vastenperiode staan we stil bij mensen die het niet zo ruim hebben.
In alle klassen worden artikelen ingezameld voor de Voedselbank. Met
Palmpasen worden in de onderbouw het ene jaar Palmpasenstokken en het
andere jaar een mooi paasmandje gemaakt. De kleuters laten deze altijd trots
zien aan de bewoners van Bernlef. Pasen wordt in twee gedeeltes gevierd
waarbij het paasverhaal een duidelijk plek krijgt. Bij de onderbouwviering zijn
de ouders welkom. De bovenbouwviering is zonder ouders. Tot slot hebben wij
ons multiculturele Sterrenpleinfeest. Hier is iedereen, ook uit de buurt, van
harte welkom.

Sparklab: het kunst- & filosofielab
Alle kinderen hebben regelmatig Sparklab, ons kunst- en filosofielab.
Materialisme en functionalisme zijn steeds meer onze leefwereld gaan
bepalen. Scholen besteden veel aandacht aan cognitieve vaardigheden als taal
en rekenen. Verbeeldingskracht en reflectief denken lijken van ondergeschikt
belang te zijn. Bij ons op school besteden we naast de aandacht voor taal en
rekenen veel aandacht aan verbeelding! Het kunst- & filosofielab richt zich
op innerlijke vorming en wil kinderen aanzetten om zich op een reflectieve,
onderzoekende en verbeeldingsrijke manier bezig te houden met kunst en
kennis. Kinderen leren kritischer te denken en leren te verwoorden wat
ze denken. “Ik vind filosofie leuk want nu gaat het eens niet over wat de
leerkracht weet of vindt maar wat wij denken”.

,
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Er is aandacht voor de Islam, en andere
godsdiensten en levensbeschouwingen.
De katholieke vieringen zijn leidraad.
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Vreedzame School

Pennen en andere hebbedingetjes

De Vreedzame School is een programma om sociale competentie en democratisch
burgerschap te bevorderen. Het beschouwt de klas en de school als een
leefgemeenschap waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen,
waarin kinderen leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en
staan open voor de verschillen tussen mensen. De thema’s zijn;
1. We horen bij elkaar – groepsvorming
2. We lossen conflicten zelf op – conflicthantering
3. We hebben oor voor elkaar – communicatie
4. We hebben hart voor elkaar – gevoelens
5. We dragen allemaal een steentje bij – verantwoordelijkheid
6. We zijn allemaal anders – diversiteit

De volgende afspraken gelden; In groep 3 wordt er alleen met driekantige potloden
geschreven. In de loop van groep 4 worden pennen gebruikt. De leerkracht zorgt
ervoor dat in zijn/haar klas genoeg voorraad is. Mocht een kind vaak iets kwijt zijn
dan wordt hij daar na schooltijd over aangesproken. De kinderen mogen alleen iets
(zoals speelgoed) meenemen als er toestemming van de leerkracht is. De dag na
Sinterklaas, speciale gelegenheden en spreekbeurten bijvoorbeeld.

Daltonschool
→
→
→
→

→
→

Reflectie: het is belangrijk dat je leert je bewust te worden van je eigen kunnen.
Daarbij is het krijgen en geven van feedback belangrijk.
Verantwoordelijkheid: de mens is een persoon die zelf mag en kan kiezen maar
voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid moeten dragen.
Zelfstandigheid: kinderen kunnen alleen zelfstandigheid leren als ze voldoende
verantwoordelijkheid krijgen.
Samenwerken: mensen kunnen niet zonder hun medemensen. Medemensen
moeten je steunen en je kunt steun van ze krijgen. We leren kinderen omgaan
met verschillen. Elkaar accepteren en respecteren staat daarbij voorop.
Effectiviteit/doelmatigheid: de onderwijstijd moet door de leerlingen en
leerkrachten effectief en doelmatig worden gebruikt.
Borgen: De afspraken op school moeten levend gehouden worden en zo nodig
verbeterd.

Gezonde school
We hebben het vignet Bewegen en Sport en Voeding. Alle kinderen vanaf groep 3
hebben 2 lesuren per week gymnastiek van een vakdocent. Ook op ons Sterrenplein
kan flink worden bewogen. Klimmen, klauteren, slootje springen, in bomen
klimmen, appels aan de boom zien groeien en dergelijke. Bij de hoofdingang hebben
we ons Schoolplein 14. De spelregels staan op een 14 regelbord waarnaar verwezen
kan worden. Iedereen is belangrijk en iedereen mag en kan meedoen. Naast de
reguliere lessen bewegingsonderwijs maken de kinderen kennis met andere sporten
en bewegingsactiviteiten. Schaatsen, survivallen en zwemmen zijn daar goede
voorbeelden van.
We hebben inmiddels ook het vignet Voeding en volgend schooljaar gaan we
het vignet Welbevinden aanvragen. Om gezonde voeding op school en thuis te
stimuleren werken we de komende vier jaar met het lespakket "ik eet het beter".

Bespreken
Als er een probleem is kunt u dit altijd bespreken met de leerkracht van uw kind.
We verzoeken u niet zelf kinderen op het schoolplein of in de school aan te
spreken! Als er niet iets goed gaat tussen kinderen kunt u dit altijd melden aan de
leerkracht en de brugfunctionaris. Wordt het niet naar uw tevredenheid opgelost
kunt u altijd een afspraak met de directeur maken.

Op en bij het schoolplein
We vinden het belangrijk dat we elkaar kunnen verstaan en begrijpen. Binnen de
school willen we dat u Nederlands praat. We verwachten dat ook van de kinderen:
geef het goede voorbeeld!
U mag niet roken op het plein en we vragen u dringend niet te roken op de stoepen
bij de verschillende ingangen van het plein. Roken is slecht voor de gezondheid en
we vinden dat kinderen daar niet in aanraking mee moeten komen. Wij zijn een
rookvrije school.

,
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Wij zijn een
rookvrije school!
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Regels en afspraken

Buurtschool/school in de wijk

Eten en drinken

W

ij verwachten dat u rekening houdt met de volgende afspraken over eten
en drinken binnen de school:

→
→
→
→

Brood met beleg
Fruit
Groente
Water, thee en /of melk

Scan deze
qr-code voor
het laatste
nieuws.

Wij adviseren volkoren of bruin brood en gezond beleg.
Zie voor tips:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/eten-4-13
We hebben uw medewerking nodig om van ons voedingsbeleid een succes te
maken! Als we zien dat u andere dingen meegeeft krijgt uw kind het eten en/of
drinken weer mee naar huis. Uw kind krijgt voor die keer fruit en brood van school.
Er zijn twee watertappunten in school. De kinderen kunnen dus altijd vers water
tappen. We gaan ervan uit dat u een broodtrommel en een drinkbeker gebruikt.
De kwaliteit van de broodtrommels zijn tegenwoordig zo dat u geen zakjes om de
boterhammen hoeft te doen. Pakjes en flesjes frisdranken en vruchtensappen
bevatten erg veel suiker en vervuilen daarnaast ook nog het milieu.

Trakteren
De kinderen trakteren alleen in de eigen klas en de eigen leerkracht. Er mag op één
ding getrakteerd worden, geen cadeautjes, geen samengesteld zakjes, die gaan
ongeopend mee terug met de jarige job naar huis. De kleuterjuffen maken een
hoed voor de jarigen. De leerling gaat in de eigen bouw (groep 1 t/m 4 en groep
5 t/m 8) langs de leerkrachten zonder een traktatie maar met een kaart waar de
leerkrachten hun felicitaties en naam op kunnen schrijven. De leerkrachten krijgen
dus geen traktaties!

TIP. www.voedingscentrum.nl/trakteren

,
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We helpen mee de kinderen op te voeden tot burgers. Dat betekent voor onze
school dat we veel contacten hebben met de verpleeg- en verzorgingshuizen
bij ons in de buurt. Groep 8 verzorgt de Pannenkoekendag voor de ouderen van
Woonzorgcentrum Bernlef, de kleuters gaan met Sint Maarten en Palmpasen naar
Bernlef om hun lampion en hun Palmpasenstok te laten zien. Met Kerst brengen
de kinderen van groep 2 kerststukjes naar ouderen van de verzorgingshuizen in de
buurt. Wij nodigen de buurtbewoners uit om met ons Allerzielen te vieren en mee
te feesten op ons Sterrenpleinfeest. We zijn er voor elkaar en hebben elkaar nodig.
"It takes a village to raise a child", zegt een Afrikaans gezegde en dat zegt
precies waar wij graag aan mee willen werken. De gemeenschap zoals vroeger in
bijvoorbeeld een dorp bestaat niet meer. In onze tijd zijn allerlei sociale verbanden
vervaagd. Kinderen groeien op in een sterk geïndividualiseerde samenleving waar
mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele achtergrond.
Traditionele gemeenschappen waar mensen elkaar ontmoeten en steunen zijn
tegenwoordig grotendeels verdwenen. Een goed "netwerk" rondom de kinderen is
echter heel belangrijk! Dus: opvoeden tot burger doen we met z'n allen! We laten
de kinderen zien dat we het allemaal belangrijk vinden dat ze een evenwichtig en
sociaal mens worden. Wij vinden het daarom belangrijk een school midden in de
wijk te zijn!
De aandacht voor een ander is ook terug te vinden in onze jaarlijkse deelname
aan de Kinderpostzegelactie en Bekkersmaatjes. We leren de kinderen dat naast
krijgen, geven ook belangrijk is.
Ons schoolplein dat openstaat voor de buurtkinderen is ook zo’n voorbeeld
voor onze plek in de wijk. Op ons mooie plein vieren we ieder jaar in juli ons
Sterrenpleinfeest. De buurtbewoners worden dan ook hartelijk uitgenodigd.
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Verkeersveilige school

Leesschool

We hebben samen met de SKSG en buurtbewoners de wijk verkeersveiliger
gemaakt voor de kinderen. Paaltjes geven aan dat je vlak bij een school bent en er
is voor de veiligheid eenrichtingsverkeer in de straten rondom onze vensterschool.
U kunt de twee verkeersborden zien, die ontworpen zijn door de kinderen zelf om
verkeersdeelnemers te vragen vooral goed uit te kijken en voorzichtig te rijden.

Lezen en leesonderwijs vinden we van groot belang voor een brede persoonlijke
ontwikkeling van uw kind. Het draagt bij aan schoolsucces. Tijdens de eerste
schoolweken tot aan de herfstvakantie staan binnen het cultuurprogramma onder
de noemer "ik lees" leesactiviteiten rondom leesplezier schoolbreed centraal. In
deze periode is er veel aandacht voor een schrijver. Roald Dahl, Annie MG Schmidt,
Astrid Lindgren en Jacques Vriens wisselen elkaar af. Natuurlijk wordt er veel
aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Later in het jaar staan het Nationale
Voorleesontbijt en de Voorleeswedstrijd gepland. Poëzie krijgt veel aandacht.
Poëzie wordt onder andere aan Allerzielen gekoppeld.

Vensterschool
De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers is nu Vensterschool Bisschop Bekkers
samen met Dikkie Dik van de Kids First-COP groep en de SKSG Melkweg. We zijn
een Vreedzame vensterschool. We werken nauw met elkaar samen. We werken aan
een doorgaande lijn op het gebied van Dalton. We doen een aantal zelfde thema's
die zowel bij de kleuters als bij de peuters gedaan worden. Zoals bijvoorbeeld
Herfst, Feesten, Lente en Zomer. We hebben gezamenlijke ontwikkelingsprojecten
zoals: Hoe zetten we het spel steeds meer centraal. Zie voor meer informatie onze
schoolgids.
De kinderen krijgen een activiteitenladder mee waarop allerlei buitenschoolse
activiteiten staan. Een aantal van die activiteiten vinden bij ons op school plaats.
Ook op de Melkweg (SKSG Kinderopvang) aan de Poolsterlaan, in de Pendinghe,
de Waterman of elders in de wijk SPT (Selwerd, Paddepoel, Tuinwijk) vinden
activiteiten plaats. Doordat de verschillende organisaties elkaar goed kennen,
kunnen de activiteiten goed op elkaar aansluiten.

Bibliotheek
In de school hebben we een bibliotheek ingericht met mooie, aansprekende
boeken. Leren lezen, begrijpend lezen, teksten schrijven, taalbeschouwing, spelling
zijn essentieel voor de toekomst van onze kinderen. Kinderen hebben een rol als
bibliothecaris in onze bibliotheek. De ouders van de kinderen uit groep 3 mogen
iedere dag lezen met hun kind.

Kleuteronderwijs
We vinden het belangrijk dat u weet dat in de kleuterbouw het accent ligt op
spelen. Kinderen tot zes jaar ontwikkelen en leren alleen door middel van spel.
Spelen is belangrijk voor de persoonlijkheidsontwikkeling van een kind. Het heeft
invloed op de ontwikkeling op intellectuele-, sociale-, motorische- en emotionele
vlak. Het kind leert door na te denken over dingen, leert vooruitdenken en plannen.
Het leert onder andere zijn omgeving kennen, problemen op te lossen en hoe van
alles werkt. Het kind oefent dit alles in zijn spel. We werken met thema’s waarin
als vanzelfsprekend de woordenschat in een context wordt geoefend, geleerd,
gebruikt. Voorbeelden van thema’s zijn Herfst, Sinterklaas, Astronauten.

Success for All
We hebben heel bewust gekozen voor het programma Success for All. Dit
programma wordt gekenmerkt door o.a. effectieve instructie, samenwerkend
leren, ouderbetrokkenheid, opbrengstgericht werken en tutoring.
De groepen 4, 5, 6 en 7 werken met Success for All. In het programma wordt
iedere dag zo'n anderhalf uur besteed aan taalonderwijs, met hierin aandacht
voor de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, technisch
lezen, begrijpend lezen en schrijven. Dit doen we met twee niveaugroepen in de
groep. De kinderen worden ingedeeld op basis van hun leesniveau en leesbegrip.
Samenwerkend leren speelt hierbij een essentiële rol. De leerlingen zijn op deze
manier actief betrokken bij de stof. Het gevolg is dat de kinderen met steeds meer
plezier lezen! Daarnaast krijgen de kinderen iedere dag spelling vanuit de methode
Staal.

