
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke momenten: 
   -na de herfstvakantie: 
schooljudo 
   - ?: NEMO 
   -16/1 t/m 29/1: toetsen LVS 
   -donderdag 4/4: theoretisch  
     verkeersexamen 
    -9/4, 10/4, 11/4, 16/4 en  
     27/4: CITO Entreetoets 
   -maandag 15/4: praktisch 
     verkeersexamen   
   -3/6 t/m 18/6: toetsen LVS 
   -juni: met alle 
    ouders Voorlopig Advies    
    gesprekken 
    
 

 

De CITO Entreetoets: Leerlingprofiel en Vooruitblik 
Totstandkoming Voorlopig Advies Voortgezet Onderwijs middels 
observaties, gesprekken collega`s, LVS en CITO Entreetoets. Óók heel 
belangrijk: inzet, initiatief, concentratie, (huis)werkhouding en 
welbevinden. 
 

Schoolafspraken 

 op tijd komen 

 ortho- en doktersafspraak 
liefst buiten schooltijd  

 ziekmelden en 
bijzonderheden  
doorgeven 

 telefoongebruik? 

         Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid! 

Vakken  

*Rekenen  
Specifiek: breuken, decimale 
getallen, procenten. 
*taal/spelling, werkwoordspelling. 
(begrijpend) lezen.  
*Technisch lezen op toon, 
zinslengte wordt langer. Teksten 
op niveau moeten begrepen 
worden. 
*Boekbespreking en presentatie. 

 
 

7a: Juf Ellis Hienkens (di-vr) Juf Marijke Scholten (ma en om de 
week donderdag) 
7b:Meester Ruud Maartens (ma-do)  Juf Esther Verhoef (vr/wo) 

 

 

 

Ouderhulp: ja graag!  

Excursie-sportdag-hulp; 
15/4 Praktisch Verkeersexamen:  
5 ouders hard nodig! Wie? 
Klassenouder? 
 

 

 

Speciale ondersteuning 

Na extern onderzoek. Soms nodig 
dat de leerling wordt besproken in 
het ondersteuningsteam.  

 De ouders worden hierover 
geïnformeerd. 

 Na bespreking van de 
leerling in het 
ondersteuningsteam kan 
een handelingsplan of eigen 
leerlijn worden opgezet 
a.d.h.v. een groeidocument. 

 Deze handelingsplannen/ 
leerlijnen worden in het 
ondersteuningsteam 
besproken.  

 Bij dyslexie, ADHD e.a. wordt 
het groot ondersteunings- 
team ingeschakeld. Hiervoor 
is toestemming van de 
ouders nodig. 

 Sophie Veldt, intern 
begeleider (ib-er) van de 
bovenbouw. 

 
 

 

Zelfstandig werk 
Uitgestelde aandacht-blokje 
 

Didactische aanpak 
Instructieniveaus 1, 2 en 3. 
Sommige kinderen begrijpen de 
instructie snel en willen vlot aan 
de slag, andere kinderen hebben 
meer uitleg nodig; zij krijgen 
verlengde instructie aan de 
instructietafel. 

 
 
 Pedagogisch klimaat  

      - Grip op de groep 

- PBS 

- Gedragsverwachtingen 

- Stop-loop-praat 

- Klassenregels 

-  
 

Plusaanbod  

Leerlingen die meer aan kunnen 
noemen wij bovenstromers. Zij maken 
alle reguliere methodetoetsen, waarna 
wij bepalen welke  lesstof compact 
gemaakt kan worden. Daarnaast 
krijgen zij uitdagend werk. 

Specifieke informatie 

over de leerkrachten en de 
groep! 
-bovenbouw/huiswerk 
-gymnastiek: vaste- en 
 wisseldag 
-Nieuwe methode Staal 
-Type-cursus 
-Werkdrukverlaging 
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