
Welkom in groep 1a/2a 



 



Informatie-avond groep 1/2a  

Programma: 

 19.00 uur - 19:30 uur: Algemene 
opening/presentatie in hal 

 19:30 uur – 20.00 uur: Informatie in de 
groep 

 20.00 uur – 20.30 uur: kijkje nemen in 
alle groepen. 

  



Even voorstellen… 

 Liesbeth Peeters (leerkracht groep 1/2a) 

 



Inlooptijden:  

 ‘s Morgens van 8:20 uur tot 8:30 uur 

 ‘s Middags van 13:00 uur tot 13:15 uur 

 Zorg er a.u.b. voor dat de kinderen op tijd 
in school zijn i.v.m. onder andere 
tutor/LisT lezen.  

 Afmeldingen, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, 
graag voor schooltijd telefonisch 
doorgeven; niet middels e-mail.  



Combinatiegroep 
 

 Groep 1: 5 kleuters 

 Groep 2: 14 kleuters 

 

 In de loop van het schooljaar stromen er 
nog enkele kleuters in;  



Methodes. 

 

 

Methode Schatkist, nieuwste editie, taal 
rekenen, gym, muziek, dans, verkeer en 
techniek. 

 Schrijven: Pennenstreken. 

 Gym: Kleuters bewegen. 

 

 

 



Leerlingvolgsysteem en toetsen 

 Cito rekenen voor kleuters,  groep 2, Cito taal voor 
kleuters,  groep 2. Er zijn 2 toetsmomenten per 
jaar: midden en eind. Groep 1 heeft deze toetsen 
alleen eind van het jaar.  

 2 keer per jaar wordt een sociale competentie   
observatielijst ingevuld. Scol. 

 Screeningslijst voor groep 2. (taal)   

Observatielijsten bij methode Schatkist. (3 x per 
jaar. 

 
 



Leerlingvolgsysteem. 

 Zowel de toets gegevens als andere relevante gegevens 
worden bijgehouden in een lln. dossier. 

 De cito-resultaten worden in een digitaal 
leerlingvolgsysteem verzameld. 

 Als er gegevens doorgestuurd worden, bijvoorbeeld naar 
een begeleidende dienst, is daarvoor toestemming nodig 
van de ouders. 

 Onze “Zorgcoördinator”, Anneke Lechner, verzamelt toets 
gegevens van alle groepen, draagt zorgt over de dossiers, 
maakt verslagen van gesprekken van leerlingen, waar 
anderen dan alleen de ouders bij betrokken zijn. 
Bovendien is zij de contactpersoon tussen school, ouders 
en andere instanties en aanspreekpunt wat betreft de 
leerlingenzorg. 

 

 



Gymlessen: elke dinsdag met 
gymkleren.  

.  

  

 



Gruitendag 
 

Dinsdag en donderdag zijn onze vaste gruitendagen (groente- 
en fruitdag), waarop de kinderen van thuis groente en/of fruit 
meekrijgen. Wij vragen alle ouders om de kinderen op deze 
dagen alleen groente en/of fruit mee te geven als pauzehap (in 
de ochtendpauze).Op de overige dagen bepalen ouders zelf wat 
zij de kinderen meegeven als tussendoortje.  

 



Verjaardag vieren  

 In overleg met de ouders 

 

 Een traktatie mag maar hou het 
bescheiden.  



Bibliotheek  

 

 Lezen is belangrijk voor de lees- en 
woordenschatontwikkeling. Blijft u dit thuis ook 
bevorderen als een leuke en gezellige activiteit. 

 Lid zijn bij de bieb is gratis. 



En verder… 

  

 Over de algemene / actuele zaken wordt u via de info’s 
op de hoogte gehouden. Info wordt aan oudsten op 
papier meegegeven.  

. 

 

 



En verder… 
 Nieuwe website : www.bsdemaasparel.nl 

Voor informatie, agenda en foto’s 

Ter vervanging van het Maaspareltje 

 Incidentele briefjes blijven 

 

We verzoeken vriendelijk geen foto’s van 
leerlingen/schoolactiviteiten op social 
media te plaatsen 

 

  Bij afhalen van de kinderen graag OP de 
speelplaats wachten bij de poort. 

 

 

http://www.bsdemaasparel.nl/


Ouder-portfoliogesprekken 
 
November: sociaal-emotionele gesprek 

indien gewenst of op uitnodiging van de 
leerkracht. 

 Februari/juni: voortgang en 
citoresultaten worden besproken. 

 Voorafgaand aan de gesprekken gaan de 
portfolioklappers mee naar huis. 

 Gedurende het schooljaar bent u altijd 
welkom op eigen verzoek of op 
uitnodiging van ons. Er wordt dan in 
overleg een afspraak gepland. 



 Portfolio: leerlingen werken vanaf groep 1 aan hun eigen 
ontwikkeling en houden deze bij in hun portfolio. 

    Onderdelen: 

 Dit ben ik 

 Sociale competenties 

 Hier ben ik trots op  

 Observaties en resultaten 

 

In de portfolioklappers vindt u vooraan een leeswijzer met 
aanvullende informatie. 



Wetenschap & techniek 

 Rekenen: 1 keer per blok zal de projectles in het 
teken staan van ontdekkend en ontwerpend leren. 
Thema: 2 schoolweken per jaar zullen de groepen 1 
t/m 8 werken aan hetzelfde thema met betrekking tot 
wetenschap & techniek. 



Groepsoverstijgend werken 

 1 keer per week gaan alle kinderen van groep 2 en 3 
samen op een praktische manier aan de slag met 
rekenen. 

 

 Enkele momenten per week gaan de oudste peuters met 
alle kleuters van groep 1 samen werken. 



Tot slot… 
Ouderhulp bij extra activiteiten in het 

komende schooljaar. Als u met de auto 
meegaat is een inzittenden verzekering 
verplicht. 

 Informatie en opgave middels een briefje. 

 Leuke educatieve apps voor kleuters vindt 
u op: kleutertablet portaal.nl. 

 Tijdschrift Rompompom adviseren wij als 
school voor de kleuters. Te bestellen via 
www.zwijsen.nl 

  Wij hebben een leerlingenraad (gr 6,7,8) 

 

http://www.zwijsen.nl/


Vragen?????? 



Bedankt voor uw komst! 

. 


