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Inleiding 
Voor je heb je het informatieboekje voor de bovenbouw. Hierin informeren wij je 
over allerlei praktische zaken in de bovenbouw. Wanneer je na het lezen van dit 
boekje nog vragen hebt, dan kun je uiteraard bij een van de leerkrachten of de 
unitleider terecht. 

Vanwege de voortdurende Corona pandemie blijven er zaken die anders lopen dan 
je van ons gewend bent. Denk hierbij aan het halen en brengen. In dit 
informatieboekje hebben de stand van zaken weergegeven zoals deze bij de start 
van het schooljaar is. Later in het jaar kunnen afspraken weer wijzigen, doordat de 
veranderde werkelijkheid ons inhaalt.  

We vinden het in de bovenbouw jammer dat we door de 1,5 meter afspraak minder 
contact met ouders en/of verzorgers hebben dan we gewend waren. Gezondheid 
gaat echter boven alles! We proberen op verschillende manieren met ouders en/of 
verzorgers in contact te blijven. Denk hierbij aan de kindcentrum-app, brieven of 
(video) belafspraken. Zit je zelf ergens mee? Blijf er niet mee rondlopen, maar neem 
contact met ons op via de telefoon of e-mail. Op die manier kunnen we goed 
samenwerken om het beste voor je kind te doen! 

Ondanks de ‘nieuwe’ werkelijkheid hopen we op een fijn en leerzaam jaar met elkaar! 

Namens de bovenbouw unit, 

Vincent van Adrichem 
Unitleider bovenbouw 



De leerkrachten 
De bovenbouwunit is verdeeld in vier stamgroepen; Garfield, de Daltons, Donald 
Duck en de Smurfen. 
De volgende leerkrachten zijn er werkzaam: 

• Garfield: juf Jill (maandag, dinsdag en vrijdag) en juf Ashna (woensdag en 
donderdag) 

• de Daltons: meester Kai (maandag t/m vrijdag) 
• Donald Duck: juf Mylène (maandag t/m woensdag),  meester Vincent 

(donderdag en vrijdag) 
• de Smurfen: juf Ashna (maandag en dinsdag) en juf Joni (woensdag t/m vrijdag) 
• Pedagogisch medewerker meester Danny (maandag, dinsdag, donderdag en 

vrijdag) 

Naast de vaste leerkrachten zullen er meerdere onderwijsassistenten in opleiding zijn. 
Zij zijn op het kindcentrum aanwezig op maandag en dinsdag of op donderdag en 
vrijdag. Daarnaast zal een aantal Pabo-studenten bij ons op het kindcentrum een 
stageplek krijgen. 

Onze vakleerkracht bewegingsonderwijs is meester Robbert en hij is de gehele 
week aanwezig. 

De unitleider voor de bovenbouw is Vincent van Adrichem. Op dinsdag en 
woensdag houdt hij zich bezig met allerlei zaken die de bovenbouw aangaan. Op 
donderdag en vrijdag staat hij voor Donald Duck voor de groep. Voor problemen of 
vragen kan je naast de groepsleerkracht van jouw kind ook bij hem terecht. 

Unit Zorg 
De zorg voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, wordt gecoördineerd 
door onze unitleider Zorg en Ondersteuning; Jeannette Berckenkamp. Zij is maandag 
t/m donderdag aanwezig op het kindcentrum. Zij wordt ondersteund door co-
teachers. De co-teacher van de bovenbouw is juf Jill. Op woensdag ondersteunt juf Jill 
de leerkrachten die extra zorg geven aan de leerlingen die dit nodig hebben. 

School Maatschappelijk Werk 
Op donderdagmiddag is Marjorie Amzand aanwezig bij ons op het kindcentrum. Zij is 
de schoolmaatschappelijk werkster en biedt kortdurende hulp aan ouders en 
kinderen. Zij ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en 
problemen die te maken hebben met school, de opvoeding of de thuissituatie. Je kan 
hierbij bijvoorbeeld denken aan:  

- Vragen over de opvoeding of het gedrag van jouw kind; 
- Problemen in de thuissituatie;  
- Problemen op school;  
- Sociale vaardigheden; 
- Gescheiden ouders;  
- (Rouw)verwerking;  
- Hulp bij doorverwijzing. 



Voor het maken van een afspraak kan je contact opnemen met de leerkracht van jouw 
kind. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Er wordt altijd met je besproken wat 
doorgegeven mag worden aan de intern begeleider of leerkracht. Wanneer het 
nodig is om jouw kind in een aantal gesprekken te begeleiden gebeurt dit alleen met 
jouw toestemming. 

Kort overzicht: hoe geeft ons kindcentrum informatie? 
• Informatiefilmpjes 
• Schoolgids: te downloaden op onze website 
• Portfoliogesprek: 2x per jaar. 
• kcsnijders.nl  
• www.facebook.com/kcsnijders  is ons informatiekanaal dat wij gebruiken om 

je een deel van de activiteiten die wij als kindcentrum doen te laten zien. 
 
Gedurende het jaar zullen alle brieven met de app uitgaan en zal bijna alle 
communicatie via de website plaatsvinden. Mocht jouw mailadres wijzigen wil je dit 
dan z.s.m doorgeven aan de administratie. 

Materialen die nodig zijn: 
schoolagenda 2020/2021 
grijs potlood 
Schneider- (Breeze), Stabilo- of 
Lamypen (blauw)  
liniaal 
lijmstift  
schaar 
1 etui 
kleurpotloden en/of stiften   

kladblok (goedkoop grijs) 
nakijkpen 
puntenslijper  
gum  
eenvoudige rekenmachine 
collegeblok (niet verplicht) 
huiswerkmapje (niet verplicht) 

Eten en drinken 
Dagelijks nemen de kinderen eten en drinken mee van huis voor tijdens de pauzes. 
Het is niet de bedoeling dat de kinderen ‘prik’ of energiedrank mee naar het 
kindcentrum krijgen. Ook snoep willen we zoveel mogelijk beperken. 

Buiten spelen 
De kinderen spelen elke ochtend van 10.30 uur tot 10.45 uur buiten. In de grote pauze 
spelen zij van 12.40 uur tot 13.00 uur buiten. 

Afspraken 
De kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen. Om 8.30 uur gaat de deur dicht en gaan 
we beginnen. Wil je zorgen dat de kinderen op tijd zijn! 
Wanneer jouw kind ziek is, wil je dan voor 8.20 uur naar het kindcentrum bellen: 
070-3077867. 
Wil je bezoeken voor de tandarts en de dokter zoveel mogelijk buiten school 
plannen? Mocht dit niet lukken, wil je dit dan een dag van tevoren of ’s ochtends aan 
de leerkracht doorgeven? 
Wanneer je een dag verlof aan wil vragen voor jouw kind, dien je dit vroegtijdig bij 
de directie aan te vragen. Bij de administratie kan je een verlofformulier ophalen/
opvragen, dat je moet invullen en inleveren. 

http://kcsnijders.nl
http://www.facebook.com/kcsnijders


Klassendienst 
We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het netjes houden en verzorgen van de 
klas en de gang. Elke week zijn er kinderen die klassendienst hebben. Zij helpen met 
klusjes en zij controleren of de kinderen hun eigen klusjes (goed) gedaan hebben. Dit 
duurt tot uiterlijk 15.00 uur. 

Luizen 
Vanwege de Corona-maatregelen kunnen wij geen hoofdluiscontroles houden. Wil 
je zelf alert zijn op hoofdluizen bij jouw kind? Helaas komt het wel eens voor dat een 
kind hoofdluis heeft. Als wij hoofdluis ontdekken, dan wordt er z.s.m. contact met de 
ouders opgenomen. Constateer je thuis hoofdluis, wil je ons dit dan de volgende dag 
of na een vakantie laten weten? Heb je vragen over de behandeling van hoofdluis, 
stel deze dan bij de administratie van het kindcentrum. 

Trakteren 
Wie jarig is, mag trakteren. Natuurlijk is dit altijd vrijblijvend. Wij zien graag een kleine 
traktatie zonder speelgoed. Bij een grote traktatie zorgen wij ervoor dat de traktatie 
mee gaat naar huis en dat thuis bepaald kan worden wat er gegeten wordt. De 
kinderen mogen vanwege de Corona maatregelen niet de klassen rond. 

Schoolarts 
In het zevende leerjaar krijgen de kinderen een individueel gesprek met de 
schoolarts en een beperkt lichamelijk onderzoek. Ouders en verzorgers krijgen hier 
apart een brief over. Vanwege de corona-maatregelen is het niet zeker of dit 
onderzoek door zal gaan. 

Overblijven 
De kinderen blijven allemaal in de eigen 
klas voor de lunch. Een 
bredeschoolmedewerker of een 
medewerker van het Talentenhuis is 
hierbij aanwezig. Wanneer je je kind wil 
ophalen voor de lunch dan kan dat. Wil je 
dit vooraf aan de leerkracht laten weten? 
Halen en brengen kan dan bij de 
voordeur. We lunchen van 12.15-13.00 uur. 

Gebruik van de fiets 
Als de corona-maatregelen het toelaten, gaan we verschillende keren met de fiets op 
excursie. Dit kan voor het thema zijn, een bezoek aan een middelbare school of voor 
een sportdag. Het is dan ook belangrijk dat de leerlingen kunnen fietsen en over een 
veilige fiets beschikken.  

Daarnaast zullen alle leerlingen meedoen aan het nationaal fietsexamen. Dit examen 
bestaat uit twee delen. Het theoretisch- en praktisch examen. Voordat de leerlingen 
mee kunnen doen aan het praktisch examen worden hun fietsen gekeurd door de 
wijkagent.



Roostervrije- en studiedagen 
Dit jaar zijn er regelmatig roostervrije dagen gepland. Kijk op het overzicht wanneer 
deze zijn. Wanneer in het jaaroverzicht een studiedag staat, zijn de kinderen vrij.

Ouderparticipatie 
Wij vinden het belangrijk ouders te betrekken bij wat er op het kindcentrum gebeurt. 
Niet alleen inhoudelijk, maar ook wat betreft praktische hulp.  
Helaas is dit op dit moment maar zeer beperkt mogelijk vanwege de Corona-
maatregelen. Mocht er wel iets mogelijk zijn, dan laten wij dit via de mail of app van 
het kindcentrum weten. 

Contact met leerkracht 
Het is belangrijk om elkaar goed op de hoogte te houden. Een gesprek met de 
leerkracht is altijd mogelijk. Wil je een gesprek, maak dan even een afspraak. Natuurlijk 
kan je wel altijd e-mailen naar de leerkrachten: 

Juf Ashna: aramcharan@kcsnijders.nl  
Juf Mylène: mdkok@kcsnijders.nl 
Juf Jill: jvelleswijk@kcsnijders.nl 
Meester Kai: kslaghek@kcsnijders.nl  
Juf Joni: jverschoore@kcsnijders.nl 
Meester Vincent: vvadrichem@kcsnijders.nl 

HET WERKEN IN GROEP 7/8 
 
Thema’s 
We werken aan de hand van thema’s. 
Een thema duurt van vakantie tot 
vakantie. De kinderen gaan aan de slag 
met onderzoeksvragen. Dit kan 
bijvoorbeeld worden verwerkt tot een 
presentatie, het opzetten van een 
tentoonstelling, het schrijven van een 
informatieboek of het maken van een 
informatieve film. De kinderen halen hun 
informatie uit de workshops die 
aangeboden worden of zoeken dit zelf 
op. We proberen bij elk thema een passend aanbod van workshops samen te stellen. 
Ook proberen we excursies in het thema in te passen. 

Voordat een thema begint, bekijken we welke taalaspecten er aan bod moeten 
komen. Aan het eind is er een reflectieweek. Al het werk moet dan af zijn en wordt aan 
elkaar gepresenteerd. Ook voor ouders/verzorgers zijn er regelmatig presentaties. 

mailto:aramcharan@kcsnijders.nl
mailto:mdkok@kcsnijders.nl
mailto:jvelleswijk@kcsnijders.nl
mailto:kslaghek@kcsnijders.nl
mailto:jverschoore@kcsnijders.nl
mailto:vvadrichem@kcsnijders.nl


DE CLUBS 

De rekenclub 
De kinderen hebben dagelijks 1 uur rekenen. In de bovenbouw zijn drie rekenniveaus. 
De kinderen worden ingedeeld op niveau, zodat alle kinderen instructie krijgen die 
bij hen past.  

Voor rekenen werken wij met de methode pluspunt. Deze methode biedt veel 
mogelijkheid voor verrijking en verdieping bij een onderwerp.  

Spelling 
De spelling wordt gegeven in de stamgroep. Er is aandacht voor categorieën die aan 
bod moeten komen in deze jaargroepen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan 
de werkwoordspelling. We proberen de spellinglessen zoveel mogelijk in te passen 
in het thema. Natuurlijk is er ook tijd voor het inoefenen van de categorieën. Na het 
oefenen wordt er een dictee afgenomen. 

Lezen en begrijpend lezen 
In de stamgroep wordt aandacht besteed aan het lezen en het begrijpend lezen. 
Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip en Kidsweek.  Dit zijn 
methodes, die elke week weer een andere strategie aanbieden op verschillende 
niveaus. 

Engels 
Twee keer per week is er Engels. Engels wordt zowel in de club als in de stamgroep 
aangeboden.  De kinderen kiezen elke periode welke leerdoelen het beste bij hen 
past. Er zijn in totaal 3 keuzes. Aan de hand van de keuze van de leerlingen, worden de 
vier clubs ingedeeld. In de clubs wordt  thematisch gewerkt. 

Bibliotheek lezen: 
De kinderen krijgen de gelegenheid om leesboeken te lenen in de 
schoolbibliotheek. De kinderen lezen op een eigen niveau. De boeken mogen niet 
mee naar huis worden genomen. In de klas houden de kinderen een boekpresentatie. 
Aan het begin van elk thema krijgen we bij het thema passende informatieboeken van 
de bibliotheek.  

Schrijven 
Van alle kinderen wordt verwacht dat zij aan elkaar schrijven. Wij vinden het belangrijk 
dat de kinderen vlot en leesbaar kunnen schrijven. Een goede pen is hierbij belangrijk. 
Daarom schrijven de kinderen bij ons met een pen van Schneider (Breeze), Stabilo of 
Lamy.  
Deze pennen kan je aanschaffen in de winkel maar ook bij onze administratie. Doordat 
wij de pennen in grotere hoeveelheden kopen kan dit net wat schelen in de prijs. Heb 
je reeds een goede pen van een ander merk gekocht? Vraag dan even aan de 
leerkracht of deze pen ook goed is. 

Al naar gelang de ontwikkeling van hun handschrift bieden wij de kinderen schrijfles. 
De leerkracht volgt de ontwikkeling van het handschrift van kinderen. Zodra de 
kinderen er aan toe zijn, mogen zij los schrijven. 



Identiteit 
Onder stamgroeptijd zullen we gebruik maken van verhalen uit de jeugdbijbel. We 
zullen passende verhalen voor de bovenbouw voorlezen en hier bijpassende 
liederen bij zingen. Daarnaast besteden we aandacht aan de verschillende feesten en 
vieringen. 

Wereldoriëntatie  
De wereldoriënterende vakken worden binnen het thema gegeven. Per thema zal het 
verschillen hoeveel aandacht er wordt besteed aan aardrijkskundige of 
geschiedkundige onderwerpen. Ook schenken we aandacht aan natuur- en 
techniekonderwijs.  

Topografie 
We proberen ons aanbod van topografie zoveel mogelijk te koppelen aan de 
actualiteit of aan ons thema. We behandelen met de klas een land of continent, waarbij 
aandacht wordt gegeven aan meerdere facetten van het land. Daarnaast leren de 
kinderen de topografie van het land. Aan het begin zal je merken dat het lastig is voor 
jouw kind om het (zelfstandig) te leren. Wij helpen elk kind met het leren en het 
plannen van de toetsen. Het leren van een land of continent is huiswerk. Thuis kan je 
helpen door jouw kind te overhoren. 

Huiswerk 
In de bovenbouw wordt huiswerk gegeven. Soms krijgt een kind iets niet af in de les 
of tijdens zelfstandig werken. Het werk kan dan worden meegegeven en is dan 
huiswerk. Ook is er de mogelijkheid om het werk na schooltijd af te maken. 

Wij geven ook bij bepaalde vakken huiswerk, waar jouw kind niet aan mag werken 
op het kindcentrum. Zo leert jouw kind omgaan met het maken en plannen van 
huiswerk. Op deze manier willen wij de overgang naar het voortgezet onderwijs 
versoepelen.  
Zie het schema hieronder wat voor huiswerk jouw kind in grote lijnen mee naar huis 
krijgt en wanneer het af moet zijn. 

Vak Wat Wanneer 
mee?

Wanneer moet het 
af?

Rekenen Rekenblad Maandag 
en/of  
vrijdag

1 week later 

Werkwoordspelling Werkwoordschema’s Wisselt per 
stamgroep

1 week later

Topografie Leren van plaatsen en 
informatie van het land

Wisselt per 
stamgroep

Leren voor 
opgegeven datum

Engels Themawerk Woensdag 1 week later

Werk van de 
weektaak

Werk wat niet af is Vrijdag Maandag

Vak



Als een kind het huiswerk niet in orde heeft, krijgt het een kruisje. Bij drie kruisjes, moet 
hij of zij nablijven om het werk alsnog te maken.  
 
Gymnastiek 
Dinsdag of vrijdag gymmen de 
kinderen met hun stamgroep. Op 
maandag- of de donderdagmiddag 
hebben de kinderen de 
mogelijkheid om te kiezen voor een 
gymclinic. Als een kind kiest voor een 
gymclinic werkt het kind 3 weken aan 
een specifiek gymonderdeel. 

Het is verplicht dat jouw kind in 
schooltenue gymt; een zwart broekje 
en schoolshirt. Als jouw kind zijn/haar 
gymkleding niet bij zich heeft, dan kan hij of zij in reserve gymkleding gymmen. Indien 
het vaker voorkomt dat de gymkleding niet mee is, dan kan jouw kind niet meedoen 
met de gymles en nemen wij contact op met de ouder/verzorger.  

Ook is het in de bovenbouw verplicht dat kinderen douchen, dus een handdoek 
moet altijd mee. Wanneer jouw kind niet mee kan douchen, dien  je als ouder/
verzorger hierover contact te hebben met de stamgroepleerkracht.  

Kamp 
Dit schooljaar kon kamp helaas niet doorgaan. Hopelijk is het volgend schooljaar wel 
mogelijk. Als een kamp weer tot de mogelijkheden behoort, zal er aan het eind van 
het schooljaar een informatie-avond zijn voor de ouders van de kinderen van groep 6 
en 7.  

Trias 
Wij zullen ook dit jaar weer muzieklessen van de vakdocenten van Trias volgen. De 
kinderen van groep 7 hebben de keuze welk instrument zij willen bespelen. 

Bezoeken scholen voor voortgezet onderwijs 
De kinderen uit leerjaar 8 zullen een aantal scholen gaan bezoeken (mits te realiseren 
binnen de Corona-maatregelen). Je wordt hier nog nader over geïnformeerd. 

Verkeersexamen 
Als kindcentrum nemen wij deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen 
(mits te realiseren binnen de Corona-maatregelen).  Er wordt getoetst of de leerlingen 
de verkeerskennis beheersen, voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze 
zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. Tijdens het praktisch 

Uitzondering Rond Cito periodes of vakanties kan het zijn dat jouw kind 
minder huiswerk meekrijgt. 

Wat Wanneer 
mee?

Wanneer moet het 
af?

Vak



verkeersexamen wordt er getoetst of leerlingen de opgedane verkeerskennis 
kunnen toepassen en veilig gedrag vertonen in het echte verkeer. 

Creatieve vakken 
De creatieve vakken hebben betrekking op handvaardigheid, drama, koken en 
tekenen. Deze vakken zullen zowel binnen het thema als in de workshops 
aangeboden worden. 

Leefstijl 
Leefstijl is onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en wordt in de 
stamgroep gebruikt om te leren hoe we met elkaar omgaan. 

Groep 8 
In het informatiefilmpje over groep 8 wordt er verteld over specifieke groep 8 
activiteiten, zoals de doorstroom naar en informatie over het voortgezet onderwijs en 
de verschillende toetsen zoals de NIO en de Route 8.   

De  procesgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is terug te 
vinden op onze website. 

Portfolio 
Om de kinderen te volgen gebruiken wij een digitaal portfolio. Alle kinderen hebben 
regelmatig een voortgangsgesprek met de stamgroepleerkracht. Elk kind heeft twee 
keer per jaar een portfoliogesprek met de stamgroepleerkracht. We nodigen je 
binnen twee weken na dit gesprek uit voor een gesprek met je en het kind samen. Je 
kan natuurlijk een afspraak maken voor een extra gesprek als je daar behoefte aan 
hebt.  Al deze gesprekken zullen digitaal plaatsvinden. 

Je kan het portfolio ten alle tijden inkijken met jouw eigen inloggegevens. Heb je 
deze inloggegevens nog niet, zoek dan even contact met de stamgroepleerkracht. 

Ipads 
De kinderen van groep 2 t/m 8 beschikken over hun eigen iPad. Wanneer de kinderen 
op het kindcentrum komen stoppen de kinderen de iPad in hun la. De iPads zullen, 
waar ze van toegevoegde waarde zijn, tijdens de lessen worden ingezet. Aan het 
einde van de schooldag gaan de iPads weer mee terug naar huis, zodat het leren thuis 
gecontinueerd kan worden. Wil je er dan voor zorgen dat de iPads opgeladen op het 
kindcentrum komen. Voor vragen over de iPad kan je bij de stamgroepleerkracht 
terecht. 

Algemene regels 
In elke klas hangen de algemene regels waar wij ons aan houden. Je vindt ze achter in 
dit boekje.  

Problemen 
Wij hopen het niet, maar mocht het zo zijn dat je ergens mee zit, praat er dan over met 
de stamgroepleerkracht van jouw kind. Kom je er niet uit of wil je het liever met 
iemand anders delen, maak dan een afspraak met de unitleider (Vincent van 
Adrichem). 



Tot slot 
Wellicht is nog niet alles even duidelijk. Kom dan even langs, zodat één van ons jouw 
vragen kan beantwoorden.  

We hopen op een leuk en leerzaam jaar! 

De leerkrachten van de bovenbouw, 
Ashna, Mylène, Jill, Joni,  Kai en Vincent 



BIJLAGE : Algemene regels. 

Binnenkomst, gang en pauze:          
• De schooldeur gaat om 8.20 uur open. Om 8.30 uur zit je in de klas. 
• Tijdens de pauze blijf je in je stamgroep.  
• In de pauze gebruik je geen computer of iPad. 
• Je gaat in de brandmaatjesrij naar buiten. 
• Als er wordt geklapt ga je direct naar binnen. 
• Je gaat stil naar binnen en naar buiten. 
• Je loopt in de gang. 
• Je houdt rekening met andere kinderen. 
• Let op: als de deur bij het lokaal nog dicht is, kun je niet naar binnen. 

Gedrag: 
• Iedereen hoort erbij. Er wordt niemand buitengesloten. 
• Je praat op een prettige manier met elkaar en je gebruikt geen scheldwoorden. 
• We gaan in gesprek met de kinderen die een probleem hebben en bij een 

incident worden de ouders ingelicht. 

Gym:  
• Je gymt in gymkleding. Ben je het vergeten dan is er reservekleding. Indien het 

vaker voorkomt dat je gymkleding niet mee is, dan kan je niet meedoen met de 
gymles en nemen wij contact op met de ouder/verzorger. 

• Douchen is verplicht. Mag je niet douchen, dan moet er een briefje van de 
ouder/ verzorger worden meegenomen. 

• Ben je niet op tijd terug in de klas? Dan haal je de tijd in na schooltijd. 

(Huis)werk: 
• Je werk van de weektaak is op de afgesproken dag af. Lukt het niet, dan maak je 

dit thuis of na schooltijd af. 
• Huiswerk lever je aan het begin van de les in. 
• Als het huiswerk 3x niet in orde is, maak je het huiswerk na schooltijd. 

Ipads: 
• Bij binnenkomst en in de pauze leg je je iPad in je la. 
• Tijdens het werken gebruik je alleen je eigen iPad.  
• Sites als Hotmail, Spelen.nl of iets dergelijks mogen niet worden bezocht, ook 

niet tijdens de pauze. YouTube mag alleen gebruikt worden voor 
onderwijskundige doeleinden.  

• De iPads zijn erg duur, ga er dus voorzichtig mee om. 
• Aan het einde van de schooldag neem je je iPad mee naar huis en zorg je dat de 

iPad thuis wordt opgeladen. 
• Je mag online radio luisteren en na toestemming van je ouders mag je Spotify 

gebruiken. 

Klassendienst: 
• Elke dag de klas opruimen en vegen. 
• De klassendienst duurt een week per keer. 



Mobieltjes: 
• Je levert je mobieltje in bij de leerkracht. De mobieltjes zijn tijdens schooltijd 

altijd uit of op stil. 
• Er mag alleen gebeld worden na overleg met de leerkracht. 
• Er mogen nooit foto’s of filmpjes worden gemaakt. 
• Als je je niet aan de afspraak houdt, dan wordt er contact opgenomen met de 

ouders/verzorgers. 

Printen of kopiëren:  
• Je mag alleen met toestemming van de leerkracht printen of kopiëren. 

Schrijven: 
• Je schrijft aan elkaar . 
• Je schrijft met een Schneider- (Breeze), Stabilo- of Lamypen (kleur: blauw of 

zwart). 
• Kinderen mogen los schrijven zodra ze toestemming hebben van de leerkracht. 

Tassen: 
• ’s Morgens haal je je tas leeg en hang je die aan de kapstok. 

Vragen aan de administratie: 
• Je mag vragen stellen aan de administratie na toestemming van de leerkracht. Je 

krijgt dan een vragenpas mee. 

Zelfstandig werken: 
• Je mag alleen zelfstandig werken in het techniek- of kooklokaal na toestemming 

van de leerkracht. Je krijgt dan een lokaal- of zelfstandigwerkpas mee. 




