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Welkom in Cluster 5-6! 
 

Deze folder biedt u zoveel mogelijk 

informatie over het cluster waarin uw kind 

dit jaar start. Mochten er toch onduidelijk-

heden zijn, dan kunt u altijd terecht bij de 

groepsleerkracht.  

 

De mensen in de groep*  

 

Groep 5 

Esmeralda Karel (ma-do-vrij),  

Maaike van Herwaarden (di-woe)  

 

Groep 5-6 

Paul van Bavel (ma-di-woe-do-vrij). 

 

Groep 6 

Remco Janssens (ma-di-woe-do),  

Frans Driessen (vrij)  

 

Intern begeleider 

Merian van Goethem 

 

Onderwijsassistent 

Zoë Bastiaansen (ma t/m vrij) 

 

Gymlerares 

Marloes Raaijmakers 

 

Student ROC (OA) - Mandy Stakenburg 

   

*Binnen het cluster zullen ook, op 

verschillende dagen, pabo-studenten 

aanwezig zijn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudercontacten  

In oktober zijn de welbevindings-

gesprekken, in maart hebben we 

rapportgesprekken en tot slot in juli de 

ouder-kind-gesprekken. In Cluster 5/6 zijn  

leerlingen bij de gesprekken 

aanwezig. Indien u de groepsleerkracht 

wilt spreken, kunt u hiervoor een 

afspraak maken na schooltijd. Berichten 

vanuit het cluster ontvangt u via de app.  

 

Vakken 

Nieuwe vakken voor groep 5 zijn Engels 

en Studievaardigheden.  

Muziek wordt dit schooljaar eens per 

twee weken gegeven door onze 

vakdocent, juffrouw 

Anja. Gymlessen worden voor Cluster 

5/6 verzorgd door juffrouw Marloes op 

dinsdag en donderdag. Op vrijdag geeft de 

groepsleerkracht de gymlessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clusters  

De groepen 5, 5/6 en 6 vormen samen 

‘Cluster 5-6’. Binnen dit cluster wordt er 

groepsdoorbrekend gewerkt met de 

mogelijkheid om breder te differentiëren 

en elkaars kwaliteiten ook buiten de eigen 

groep in te zetten.  

 

Nieuw dit schooljaar is projectmatig 

werken binnen een thema. Binnen het 

thema wordt betekenisvol onderwijs 

gerealiseerd waarbij leerlingen tevens 

(samen en onderzoekend) werken aan 

ICT- en organisatievaardigheden.  

 

Schooltijden en op tijd komen         

 

 

 

 

De deuren van school gaan om 08:35u 

open. We vinden het fijn als iedereen op 

tijd op school is, zodat we om 08:45u met 

de dag kunnen beginnen.  

 

Leerlingen die te laat komen dienen wij te 

registreren.  

Mocht dit regelmatig voorkomen, dan 

wordt u hierover ingelicht. Komt het te 

vaak voor, dan zijn we als school verplicht 

dit te melden bij de leerplichtambtenaar.   

 

Toetsen en signalering 

De ontwikkeling van de leerlingen wordt 

door de leerkrachten nauwlettend in de 

gaten gehouden en binnen het cluster 
besproken. Daarnaast nemen wij twee 

keer per jaar de CITO af. Zowel in 

het midden als aan het einde van het 

schooljaar toetsen wij Rekenen/Wiskunde, 

Spelling, Technisch Lezen (AVI / DMT) 

en Begrijpend lezen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

Van boven naar beneden: 
Links: Esmeralda, Paul, Zoë, Merian. 
Rechts: Maaike, Frans, Remco, Marloes. 

 

 

Materialen            

De leerlingen krijgen van school materia

len die ze nodig hebben om te kunnen 

werken. Wij staan 

erop dat de leerlingen goed zorgen 

voor het materiaal. Bij verlies en bewust 

kapot maken kunnen ze tegen 
vergoeding nieuwe materialen kopen. 

 

Klassenouder  

Per groep willen wij één klassenouder 

die het contact tussen ouders en 

leerkracht voor zijn of haar rekening 

neemt. Heeft u interesse, laat het de 

groepsleerkrachten even weten 

via een e-mailbericht.  

 

 



Algemene afspraken  

Verlof aanvragen verloopt via de app: knop ‘Formulieren school’.  

 

Bij het overblijven vinden wij het belangrijk dat leerlingen           

een gezonde lunch nuttigen. Dit geldt natuurlijk ook voor de 

fruitpauze.    

 

Wilt u gegevens wijzigen, dan kunt u dit doorgeven via de 

app: knop ‘Update doorgeven’.  

 

Verjaardagen: graag tijdig een voorkeur voor een dag aangeven. Wij 

vinden het prettig dat uitnodigingen voor een verjaardags-

feestje niet in het bijzijn van andere leerlingen worden uitgedeeld.   

 

Wat betreft traktaties: liever geen snoep. Leerlingen en 

leerkracht dezelfde traktatie.  

                                  

Contact 

 

Esmeralda Karel (5) 

esmeralda.karel@xpectprimair.nl   

 

Maaike van Herwaarden(5) 

maaike.vanherwaarden@xpectprimair.nl 

    

Paul van Bavel (5/6) 

paul.vanbavel@xpectprimair.nl   

 

Remco Janssens (6) 

remco.janssens@xpectprimair.nl  

 

Frans Driessen (6) 

frans.driessen@xpectprimair.nl 

 

Zoë Bastiaansen (OA) 

zoe.bastiaansen@xpectprimair.nl 

 

Merian van Goethem (IB) 
merian.vangoethem@xpectprimair.nl 

 

Marloes Raaijmakers (Gym) 

marloes.raaijmakers@xpectprimair.nl 

 

 
 

Basisschool Pendula 

Hoogvensestraat 49 

5017 CA  Tilburg 

Telefoon 013 – 543 63 88 

bs.pendula@xpectprimair.nl 

www.bspendula.nl 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Regels en afspraken binnen het cluster 
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