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Inleiding 

 
Voor u ligt het informatieboekje van basisschool Talentrijk. Gedurende het schooljaar vinden 
er veel activiteiten plaats binnen en buiten de school. Deze activiteiten worden in dit 
informatieboekje kort beschreven, zodat u als ouder weet wat deze activiteiten ongeveer 
inhouden.  
Ook wordt in dit informatieboekje de belangrijkste informatie over de kleutergroepen 
gedeeld met u, zodat u al enige informatie heeft over de gang van zaken in de  
groepen 0,1 en 2. 
We hebben geprobeerd om de informatie kort en bondig te houden, zodat het snel en 
overzichtelijk blijft en u makkelijk de informatie kunt vinden die u nodig heeft. 
 
Op onze website www.talentrijk-ikt.nl kunt u ook veel informatie vinden over onze school.  
Op de website wordt de missie en visie van de school beschreven en kunt u de schoolgids en 
het jaarplan downloaden indien dit gewenst is.  
Wij maken op school gebruik van protocollen voor onze klassenuitjes, medisch handelen, 
privacybescherming en pesten. Deze protocollen vindt u ook terug op onze website. 
 
Elk jaar worden de vakanties vastgesteld door de stichting en wordt er een vakantierooster 
opgesteld. Deze wordt elk jaar gedeeld met ouders, maar dit rooster is ook te downloaden op 
de website. De kalender, met daarin de data voor alle activiteiten, wordt elk jaar op de 
website gezet. Hierdoor heeft u een mooi overzicht van de activiteiten die gedurende het 
schooljaar zullen plaatsvinden. 
 
Op de website www.scholenopdekaart.nl presenteren wij onszelf als school en kunt u 
informatie vinden over wat Talentrijk uniek maakt en welke keuzes wij maken op 
beleidsniveau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen waarop in dit boekje geen antwoord wordt gegeven, dan kunt u natuurlijk 
altijd contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter of met de directeur van de 
school. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Team Talentrijk  

http://www.talentrijk-ikt.nl/
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Informatie over de kleutergroep 
 

Eten en drinken 

Wanneer de kinderen op school komen, pakken ze meteen hun tas uit. Het fruit en drinken 
gaat in de daarvoor bestemde kratten, de lunch wordt in de koelkast gezet. 
De woensdag, donderdag en vrijdag zijn de fruitdagen. Kinderen nemen dan fruit of groente 
mee voor de kleine pauze. Dit willen we graag voortzetten tijdens de lunch, dus ook dan liever 
geen koekjes, snoepjes en dergelijke. Elk jaar melden we ons als school aan voor EU 
Schoolfruit. Dit is een initiatief waarbij de kinderen fruit van school krijgen op woensdag, 
donderdag en vrijdag. In die periode hoeven kinderen helemaal geen fruit mee te nemen naar 
school. Uiteraard wordt van tevoren gecommuniceerd of we meedoen en wanneer dit project 
start. 
 

Communicatie tussen ouders en school 
Als u iets wilt bespreken met de leerkracht, dan is hier na 
schooltijd alle ruimte voor. Gelieve niet voor schooltijd, omdat we 
graag de dag om 8.30 uur willen starten. Via de app Parro kunnen 
korte berichten ook worden doorgegeven. De leerkracht zal ook 
regelmatig mededelingen of korte berichten plaatsen in deze 
app, om u op deze manier te betrekken bij het werken in de klas. Ook worden er af en toe 
mededelingen vanuit school of directie verstuurd en kunt u zich via deze app opgeven voor de 
tienminutengesprekken.  meer informatie over Parro: klik hier 

Wanneer uw kind ziek is, kunt u voor schooltijd bellen naar school (0548-615313). 
 

Gym 

De gymles wordt (bijna) elke week gegeven door meester Sven, de les wordt elke week op 
een andere manier vormgegeven: de ene week gym met toestellen, de andere week 
tikspellen of bewegen op muziek.  
Er is één vast moment in de week waarop de kleuters gaan gymmen in de grote gymzaal, 
maar het speellokaal binnen Talentrijk wordt ook ingezet wanneer het slecht weer is of bij 
andere activiteiten. De kinderen dragen gymschoenen tijdens de gymles.  
Deze gymschoenen bewaren we op school. 
 

Verkleed naar school 
Een aantal keer per jaar mogen de kinderen verkleed naar school: tijdens Sinterklaas 
(verkleed als pietje of sint), tijdens koningsdag en tijdens de verjaardag van de meester/juf. 

 
Het brengen van uw kind 
Elke ochtend gaat om 8.15 uur de bel. De kinderen mogen dan naar binnen. De leerlingen 
worden opgevangen door de leerkracht. Bij de jongste (startende) kleuters mag u even mee, 
de overige leerlingen gaan zelfstandig naar binnen. Dit bevordert hun zelfstandigheid en zorgt 
voor veel rust in de klas. De ochtend start met een inloop. Er ligt materiaal klaar op tafel waar 
uw kind mee mag spelen. Dit wisselt elke dag. Op dat moment heeft de leerkracht tijd voor 
individuele kinderen of een groepje. 

http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.euschoolfruit.nl/
http://www.parro.nl/
file:///C:/Users/DirecteurTalentrijk/iCloudDrive/Desktop/Talentrijk/Informatieboekje/www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders
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Het brengen en halen van uw kind met de auto 
Wij willen u verzoeken uw kind zoveel mogelijk te voet of met de fiets te brengen en op te 
halen van school. Links van de oprit van Talentrijk vindt u een vak waarin u uw fiets kunt 
stallen. Gelieve geen fietsen plaatsen in de smalle doorgang naar het plein. 
Wanneer u uw kind, wegens omstandigheden, met de auto naar school brengt en weer 
ophaalt dan verzoeken wij u uw auto te parkeren; in een parkeervak voor school of links van 
het grote plein, bij de speeltuin (achter de Blokkendoos), aan de Portlandweg (dus niet bij de 
supermarkt) of in een van de zijstraten. Dus: niet in de straat voor de ingang van Talentrijk. 
Dit levert hele gevaarlijke situaties op. 

 
Spullen voorzien van naam 
Wilt u ervoor zorgen dat alle bekers, bakjes, gymschoenen en dergelijke zijn voorzien van 
naam? 
 

Gevonden voorwerpen 
Bij de beide buitendeuren staat een krat waarin wij deze spullen verzamelen. 
Wanneer uw kind iets kwijt is kunt u daar even inkijken. 
 

Verjaardag 
Bij de kleuters zijn de ouders welkom bij het vieren van de verjaardag. We vieren dit door het 
zingen van een aantal liedjes, het versieren van een taart op het bord en natuurlijk mag de 
jarige trakteren. De jarige mag een grote kaart uitzoeken en krijgt zijn verjaardagskalender 
mee naar huis. 
De kleuters maken een cadeautje voor de verjaardag van hun ouders. Voor opa’s en oma’s 
organiseren we één keer per jaar een opa- en omadag. Op deze dag zijn de opa’s en oma’s 
welkom op school en worden ze extra in het zonnetje gezet. 

 
Klassenuitje met auto 
Bij sommige klassenuitjes wordt de hulp van ouders gevraagd bij het rijden. Kinderen korter 
dan 1.35m. worden volgens de wettelijke eisen vervoerd op stoelverhogers. Het is de 
bedoeling dat ouders die zelf aan hun kind meegeven op de dag van het uitje, wanneer zij dat 
belangrijk achten. Eventueel zijn er enkele stoelverhogers op school aanwezig om even te 
lenen. Ons schoolbeleid over dit onderwerp kunt u vinden op onze website.  www.talentrijk-ikt.nl 
 

Klassenouders 
In elke groep zijn 1 á 2 klassenouders aangewezen. Zij regelen ouders en organisatorische 
zaken rondom activiteiten op school. Via een groepsapp houden zij contact tussen de 
leerkracht en de overige ouders. 
 

  

http://www.talentrijk-ikt.nl/
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Onderbouwd 
Groep 1 en 2 werken met de kleutermethode Onderbouwd. Hierin zijn leerdoelen 
opgenomen voor taal, rekenen en motoriek. Elke week wordt spelenderwijs een leerdoel 
aangeboden, waarmee de kinderen aan de slag gaan in de kring en tijdens het werken. De 
methode maakt gebruik van handpoppen om de activiteiten betekenisvol te maken en om 
duidelijk te maken aan welk doel wordt gewerkt. Zo weten de leerlingen dat Arie de 
letterkanarie hen helpt bij het leren van de letters en dat Sjoerd de cijferwoerd bij het tellen 
en het leren van de cijfers. Onderbouwd heeft ook een bijbehorende app en een 
ouderportaal voor thuis. Informatie hierover ontvangt u bij de intake of tijdens de eerste 
schoolweken van uw kind. 
 

Sinterklaas en Kerst 
De ouders van de kleuters zijn welkom bij de Sinterklaasviering in de klas. Voor de kerstviering 
wordt per jaar bekeken of ouders aanwezig kunnen zijn. 
 

Beginnende geletterdheid 
Veel kinderen worden in de kleutertijd nieuwsgierig naar letters en leren lezen 
en schrijven. Dit begint vaak bij het schrijven van hun eigen naam. Als uw kind 
thuis wil oefenen met schrijven en lezen, wilt u dan gebruik maken van het 
blokschrift. Hiernaast een voorbeeld van het alfabet in blokschrift. 

  

http://www.onderbouwdonline.nl/
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Feesten en vieringen 
 

Afscheid groep 8 
Aan het einde van het schooljaar neemt groep 8 afscheid van de basisschool. Groep 8 maakt 

een musical of een eindfilm. Deze musical of eindfilm wordt enkele keren 

opgevoerd/bekeken. Er is ook een voorstelling voor de leerlingen van school. Tijdens de 

voorstelling voor de leerlingen zijn oud-leerlingen, broer(s)/zus(sen) ook van harte welkom. 

Tijdens de afscheidsavond wordt de musical of eindfilm door de ouders/verzorgers bekeken.  

 
Afscheidsfeest groep 8 
De laatste dinsdagavond van het schooljaar is het afscheidsfeest van groep 8. Groep 8 heeft 

een musical of eindfilm gemaakt, deze wordt 's avonds bekeken. Deze avond is voor de 

ouders/verzorgers van de kinderen van groep 8. Groep 8 krijgt deze avond een boek van 

school en een cadeautje van de ouderraad.  

 
Kerstviering 
Op de laatste donderdagavond voor de kerstvakantie vieren wij het kerstfeest.  
De kerstcommissie probeert ieder jaar weer een leuke viering te bedenken.  
Enkele weken van tevoren krijgt u hier nader bericht over. 

 
Paasviering  
Op de donderdag voor Pasen houden we in elke groep de Paasviering. Een onderdeel van 
deze viering is een gezamenlijke lunch waarbij de kinderen zelf geen eten mee hoeven te 
brengen. Hierbij helpen de ouders van onze OR en zij zorgen ook voor de inkopen van de 
lunch. 

 
Sinterklaasfeest 
Op de laatste vrijdag voor 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. 
De ouders van de kleuters zijn hierbij van harte welkom. De tijden krijgt u enkele weken voor 
het feest door zodat u daar rekening mee kunt houden. Natuurlijk komen sinterklaas en zijn 
pieten ook in groep 3 t/m 8 even buurten. In groep 5 t/m 8 worden er lootjes getrokken zodat 
kinderen voor elkaar een klein cadeautje gaan kopen. Ze krijgen hiervoor een gedeelte van 
het bedrag van school, de rest kunnen ze zelf bijleggen.  
De nadruk bij de midden- en bovenbouw ligt op de surprise en het zelfgemaakte gedicht. 
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Startviering groep 1 t/m 8 
Aan het begin van ieder schooljaar starten we het nieuwe jaar met een startviering.  
De startviering wordt op school en onder schooltijd gehouden. 
De kinderen bereiden samen een viering voor waarbij een bepaalt thema leidend is.  
Er wordt gezongen, gebeden en geluisterd naar elkaar; ieder heeft een actieve rol hierbij. 
Onze christelijke identiteit staat hierbij centraal.  
Op deze wijze hopen we een goede start met elkaar te vieren van waaruit we in de 
verschillende groepen verder kunnen bouwen. 
 

Talentrijk feestdag 
In de laatste week van het schooljaar houden we een traditionele feestdag. (de datum wordt, 
zodra dit mogelijk is, bekend gemaakt via Parro.) 
We organiseren voor deze feestdag een leuk en feestelijk programma waarbij alle kinderen 
meedoen.  
 

Trakteren 
Als uw kind jarig is vieren wij vanzelfsprekend zijn/haar verjaardag ook op school.  
In groep 1 t/m 4 stellen wij u in de gelegenheid daarbij aanwezig te zijn. U kunt met de 
leerkracht overleggen welk tijdstip het beste past.  
Uw kind trakteert alleen in de eigen klas en aan de eigen leerkracht. Hij/zij ontvangt tevens 
een zelfgekozen verjaardagskaart. Wanneer u ermee heeft ingestemd plaatsen wij een foto 
hiervan in een Parrobericht.  

 
Vader- en Moederdag 
Iedere leerling maakt voor zijn vader en/of moeder een cadeautje (groep 1 t/m 4)  of gedicht 
(groep 5 t/m 8) om te geven op de betreffende zondag. Dit cadeautje/gedicht krijgt uw kind 
van tevoren mee naar huis.  
Wij denken dat een door uw kind zelfgemaakt cadeautje/gedicht persoonlijker is en u dat 
zeker zal waarderen.  
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Activiteiten tijdens schooltijd 
 

Eerste schooldag – nieuwjaarsreceptie 
In de eerste week na de zomervakantie starten we op Talentrijk met een nieuwjaarsreceptie. 
De exacte dag en datum wordt op tijd bekend gemaakt via de mededelingen. 
Na de eerste bel om 8.15 uur mogen alle leerlingen met hun ouders naar binnen.  
Zij worden door de leerkracht ontvangen in de groep. Het doel van deze nieuwjaarsreceptie is 
het lokaal van uw kind bezoeken, de plek in de klas bekijken, een ontmoeting met andere 
ouders en leerlingen en een ontmoeting met de leerkracht van de groep. 
Om 8.45 uur gaat er opnieuw een bel en is het de bedoeling dat u afscheid neemt van uw 
zoon/dochter. Wij bieden de gelegenheid om na het groepsbezoek een kopje koffie/thee te 
komen drinken in de hal (of bij goed weer buiten), zodat u ook daar nog in gesprek kunt met 
andere ouders en met de directeur van de school. 

 
Hoofdluiscontrole 
Op onze school hebben wij een luizencontrole. In de kalender op onze website vindt u de 
data. Direct na elke vakantie worden alle kinderen door een aantal moeders gecontroleerd.  
Wij willen u vragen erop te letten dat de kinderen op de dag na de vakanties geen staarten, 
vlechten, gel of haarspray in hun haar doen. Dit om de controle wat te vergemakkelijken. 
Indien er bij uw kind luizen of neten geconstateerd worden, zal er contact met u opgenomen 
worden. Wij willen ook dit schooljaar de controles voortzetten om direct adequaat te kunnen 
reageren indien de luizen weer opduiken. Mocht u zelf luizen constateren bij uw kind, 
verzoeken wij u dit direct op school te melden.  
 

Kennismaking nieuwe leerkracht 
De laatste donderdag voor de zomervakantie van 8.30 uur  tot 9.30 uur gaan alle kinderen 
kennismaken in hun nieuwe groep en bij hun nieuwe leerkracht. Ook nieuwe kleuters worden 
hiervoor uitgenodigd.  
 

Koningsspelen  
Op of vlak voor 27 april vieren we met alle kinderen koningsdag door mee 
te doen aan de Nationale koningsspelen. De kinderen van de onderbouw 
spelen spelletjes op het plein. Hierbij helpen veel ouders en we maken er 
altijd een gezellige happening van. De oudere kinderen doen jaarlijks mee 
aan de koningsspelen georganiseerd door scholengemeenschap 
Reggesteyn. Hiervoor gaan ze naar sportpark Gagelman waar alle 
basisscholen zich verzamelen. Ze strijden bij allerlei spel- en 
sportonderdelen tegen elkaar en dat maakt het altijd erg leuk. 
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Eindtoets groep 8 
Elk schooljaar nemen wij de (verplichte) eindtoets af in groep 8.  
De data wordt ingepland door de overheid. Groep 8 maakt in twee dagen tijd 
verschillende toetsen. Stichting Ieder Kind Telt heeft aangegeven dat in principe alle 
scholen binnen de stichting de Cito eindtoets afnemen in groep 8.  De Citotoets is 
een betrouwbare en voor iedere leerling toegankelijke eindtoets. De ouders van de 
leerlingen in groep 8 ontvangen via Parro informatie over de eindtoets, wanneer dit 
aan de orde is. 
  

Kijken-wat-ik-doe-dagen in de groepen 1 t/m 8 
Aan het begin van ieder schooljaar, kunnen alle ouders in de verschillende groepen een kijkje 
nemen. U krijgt dan een indruk van de dagelijkse praktijk.  
Enkele weken voor de tijd krijgt u verdere informatie hierover.  
Belangrijk tijdens deze kijkdagen is dat de lessen op een enigszins normale manier door 
kunnen gaan. Daarom willen wij u verzoeken geen broertjes en/of zusjes mee te 
nemen naar de kijken-wat-ik-doe-dag. 
 

Nationaal schoolontbijt 
In november wordt jaarlijks het nationaal schoolontbijt gehouden.  
Basisschool Talentrijk doet hier elk jaar aan mee. De leerlingen ontbijten op 
school. De school ontvangt ontbijtpakketten en brood, zodat de leerlingen geen 
eten mee hoeven te nemen deze ochtend.  

 
Open huis 
Elk jaar organiseren wij ergens in januari een open huis voor nieuwe ouders die 
graag een kijkje willen nemen op onze school. Ouders van kinderen die snel vier jaar worden 
zijn tijdens het open huis van harte welkom op onze school.  
Wij geven hen graag een rondleiding en gaan graag in gesprek met hen over het onderwijs op 
Talentrijk.  
Ouders die niet in de gelegenheid zijn om te komen tijdens het open huis, mogen natuurlijk 
een andere afspraak maken voor een rondleiding of een gesprek. 

 
Laatste schooldag 
De laatste vrijdag voor de zomervakantie maken we er altijd een leuke ochtend van en gaat 
de laatste schoolbel om 12.00 uur.  

 
 
  

http://www.schoolontbijt.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb0Kqg8ZzhAhUEIVAKHQrODVAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mindful.nl%2Freferentie%2Fcito%2Fattachment%2Fcito-logo-620x330-2%2F&psig=AOvVaw1_Gu6x5Z2jHakqMTxsK4mA&ust=1553589277861343


   
 

   
Basisschool Talentrijk  

11 

Schoolfotograaf 
Ieder jaar brengt de schoolfotograaf een bezoek aan onze school. Informatie over de 
werkwijze, data en planning krijgt u wanneer dit bekend is. 
 

 

 

 

 
Streetwise 

Dit is een verkeersproject van één dag, georganiseerd door de ANWB en VVN. Alle kinderen 
doen hieraan mee en het vindt om de twee jaar plaats in oktober/november. De onderdelen 
worden uitgevoerd in de gymzaal, het speellokaal, het plein en in een gedeelte van een straat 
in de buurt van onze school. Informatie over Streetwise 

 
Swim2play – groep 3 t/m 8 
Alle kinderen gaan op vijf achtereenvolgende maandagochtenden gedurende een uur naar 
zwembad Het Ravijn onder begeleiding van de leerkrachten.  
In dit zwembad krijgen ze survival les van geschoold zwembadpersoneel.  
Er gaan enkele ouders mee om te helpen bij het aan- en uitkleden en om 
te helpen bij het toezicht houden. Wij hanteren daarbij het protocol van 
Het Ravijn.  
De tijden van Swim2play worden kort na de vakantie bekendgemaakt.  
De tijden wijzigen elk schooljaar en worden gecommuniceerd via de 
mededelingen. 

 
Talentrijk Got Talent 
Twee keer per jaar, in het najaar en in het voorjaar, wordt de talentenshow Talentrijk Got 
Talent gehouden. Bij dit podiumfestival kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8, die dit leuk 
vinden, één keer hun talent laten zien aan alle andere kinderen. Alles mag; dans, zang, een 
muziekinstrument bespelen, goochelkunsten, acrobatie, jongleren, een zelfgemaakt 
kunstwerk presenteren, een zelfgeschreven gedicht voordragen etc. 
Kortom: laten zien waar hij of zij trots op is! De ouders van de kinderen die zich hiervoor van 
tevoren hebben opgegeven mogen natuurlijk komen kijken. De aanmelding gaat middels een 
opgavelijst die enkele weken voor het festival op het leerplein wordt opgehangen 

  

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise#info-ouders
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3vM6m-5zhAhXGGewKHcANABsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.johan-frisoschool.nl%2Fklik-hier-voor-weekinfo-28%2F&psig=AOvVaw3q7a0-F_YQ0HGtbPMx0XJT&ust=1553591975438227
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Voorleesontbijt in alle groepen 
In januari worden de Nationale voorleesdagen gestart met het voorleesontbijt. De leerlingen 
van Talentrijk ontbijten deze dag op school en luisteren tijdens het ontbijt naar een verhaal. 
We proberen hierbij iemand uit te nodigen zodat de kinderen ook eens naar iemand anders 
dan hun eigen juf of meester kunnen luisteren.  
Ook opa`s en oma`s betrekken we hierbij. 
Het ontbijt wordt van huis meegenomen en opgegeten in de klas.  
De dagen daarna besteden we extra veel aandacht aan voorlezen en gedichten voordragen. 
 

Voorleeswedstrijd groep 4 t/m 8 
Jaarlijks wordt er voor groep 4 t/m 8 een voorleeswedstrijd gehouden. 

In alle groepen worden voorrondes gehouden. In elke groep worden 

twee winnaars gekozen. Deze winnaars doen mee met de 

voorleeswedstrijd van de school. Er wordt door 

de jury een winnaar uit groep 4 t/m 6 gekozen 

en een winnaar uit groep 7/8. De winnaar uit 

groep 7/8 mag onze school verdedigen bij de 

voorleeswedstrijd van de gemeente 

Hellendoorn in het ZINiN theater.  

  

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSh8yc_JzhAhULsaQKHaquDy0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.hoekschnieuws.nl%2F2019%2F02%2F12%2Fde-spannende-vervolgrondes-van-de-nationale-voorleeswedstrijd-in-zuid-holland-gaan-weer-van-start%2F&psig=AOvVaw3NLXA8iMTNnGjx23nBQwgm&ust=1553592231316868
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Buitenschoolse activiteiten 
 

Avondvierdaagse 
In april/mei kan uw kind zich via school opgeven voor de 
avondvierdaagse. Alle kinderen kunnen hieraan meedoen.  
De ouders van onze wandelvierdaagsecommissie organiseren dit.  
Van deze ouders krijgt u ruim van tevoren nader bericht over de 
wijze van aanmelding en de afspraken die gemaakt zijn. 

 
Typeles 
Onze school biedt vanaf groep 5 typelessen aan. We hanteren hiervoor een online methode 
en de les wordt begeleid door de ICT-er. De lessen worden een keer per week voor schooltijd 
gegeven en kinderen kunnen (en moeten) ook thuis oefenen. De cursus duurt enkele 
maanden en wordt afgesloten met een examen. Bij een voldoende beoordeling krijgt uw kind 
een diploma. 

 
Hellendoorns dictee 
Jaarlijks wordt er voor groep 7 en 8 het Hellendoorns dictee in het ZINiN theater 
georganiseerd. Per school wordt er een leerling uit groep 7 en uit groep 8 geselecteerd om 
mee te doen aan dit dictee. In de klas wordt er een voorronde gehouden. De 
spellingskampioen van de klas mag meedoen aan het Hellendoorns dictee.  
De nummers één en twee van de Hellendoornse spellingwedstrijd gaan door naar het Junior 
Dictee Overijssel.  
 

Roefeldag 

Op een zaterdag in juni wordt de Roefeldag gehouden. Van tevoren kunt u uw kind hiervoor 
opgeven middels een brief van het Roefeldagcomité (niet in schoolverband). 
Kinderen kunnen die ochtend een kijkje nemen bij enkele bedrijven binnen de gemeente 
Hellendoorn en is voor kinderen van groep 5 t/m 8. 
 

Kinderpostzegels 
Ieder jaar, rond de herfstvakantie, doen de leerlingen van groep 8 hieraan mee. Ze dragen op 
deze manier hun steentje bij aan een goed doel. De bedoeling is dat de leerlingen postzegels 
en overige producten verkopen aan familieleden en kennissen. Opbrengsten van deze actie 
zijn volledig voor het goede doel. 
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Jantje Beton actie 
Ieder schooljaar, eind februari/ begin maart, doen de leerlingen van groep 5, 6 en 
7 hieraan mee. Ze dragen op deze manier hun steentje bij aan een goed 
doel. De bedoeling is dat de leerlingen loten verkopen aan 
familieleden en kennissen. Opbrengsten van deze actie zijn deels 
voor het goede doel en deels voor de school zelf.  
 

Winter-/ zomerfair 
Elk jaar wordt er een fair georganiseerd door de OR en enkele leerkrachten van Talentrijk.  
Het ene jaar wordt er gekozen voor een winterfair, het andere jaar voor een zomerfair. 
Tijdens de fair worden er producten verkocht, wordt er een verloting gehouden en kunnen 
ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten binnen de school en/of op het plein.  
  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL9pyHhJ3hAhWBsKQKHWu_DpkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.scoutingvoerendaal.nl%2Fvoor-leden%2Fnieuws%2F62-jantje-beton&psig=AOvVaw1nLUsUS0lVJzqEl25cN1Ls&ust=1553594336642700


   
 

   
Basisschool Talentrijk  

15 

Ouderbetrokkenheid/ communicatie 
 

Communicatie via Parro 
U heeft vast gelezen dat wij veel communiceren via Parro. Wij adviseren ouders die nieuw 
binnenkomen op Talentrijk om de app van Parro te downloaden op de telefoon, zodat zij alle 
mededelingen, berichten en informatie omtrent activiteiten ontvangen.  
U kunt via de Parro app ook een bericht sturen naar de leerkracht, indien dit nodig is.  
De leerkrachten zullen op hun werkdagen (07.30 uur-17.30 uur) op deze berichten reageren.  
In het weekend zullen wij geen berichten beantwoorden. 
Indien er sprake is van een uitzonderlijke situatie of een noodsituatie, dan kunt bellen met de 
directeur van de school. (Jessica Baan – 0638942842) 
Heeft u een vraag en/of opmerking over de ontwikkeling van uw kind, dan vinden wij het 
prettiger om persoonlijk te communiceren. U kunt via Parro wel een afspraak maken voor dit 
persoonlijke contact. 
 

Informatiemiddagen en avonden in de groepen 
De groepen 1-2, 3 en 8 plannen in het nieuwe schooljaar een informatiemiddag of 
informatieavond. Aangezien er veel nieuwe methoden gebruikt worden en nieuwe 
werkwijzen gestart worden is dit van belang. De leerkracht van groep 8 geeft in het begin van 
het schooljaar uitleg over het schooljaar m.b.t. de overgang naar het voortgezet onderwijs. 
 

Koffiemiddag/ koffieochtend 
Gedurende het schooljaar organiseren wij op enkele dagen en tijden 
koffiemiddagen/koffieochtenden. Het doel van de koffieochtend is het spreken met elkaar 
over het onderwijs op Talentrijk, elkaar ontmoeten en informatie delen met elkaar. 
 

Commissies  
Onze school heeft een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Een paar keer per jaar 
worden in deze beide raden allerlei onderwerpen besproken. In de ouderraad wordt o.a. 
gesproken over allerlei activiteiten die per schooljaar worden georganiseerd. In de 
medezeggenschapsraad wordt er vooral gesproken over beleidsmatige zaken en allerlei 
onderwerpen m.b.t. het onderwijs op onze school. 
Daarnaast is er een verkeerscommissie en een sportcommissie waar, naast teamleden, ook 
ouders actief in zijn. 
Wanneer u wilt weten wie er vertegenwoordigd zijn in de verschillende commissies dan 
verwijzen wij u graag naar onze website. 
 

Ouderavond 
Tegen het eind van het schooljaar, wanneer alle informatie over het afgelopen schooljaar 
(evaluatie), de doelen voor het volgende schooljaar, de groepsindeling, de formatie (aantal 
toegekende leerkrachten) de leerkrachtenverdeling en andere zaken bekend zijn dan wordt 
er een ouderavond gehouden. Aan het eind van deze avond kunt u nog even napraten onder 
het genot van een hapje en een drankje. 
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Portfolio groep 1 t/m 8 
In alle groepen werken we met een portfolio voor ieder kind. Aan het begin van zijn/ haar 
schoolcarrière krijgt ieder kind een map waarin een vaste indeling bij wordt gehanteerd. Ieder 
kind gaat gedurende de schoolmaanden dit portfolio meer en meer vullen met persoonlijke 
leerdoelen, eigen werk, een zelfreflectie, resultaten etc. Het kind is zelf eigenaar hiervan 
zodat ieder kind meer en meer leert eigenaar te zijn van zijn/ haar eigen leerproces. Wie ben 
ik, wat kan ik, wat vind ik lastig, wat heb ik nodig; we willen dat kinderen daar zelf over na 
leren denken. In januari/februari en juni/juli wordt u op school uitgenodigd om dit portfolio in 
te zien en samen met uw kind te bekijken. Vervolgens gaat uw kind dit met u bespreken met 
de leerkracht erbij. Wij vinden de betrokkenheid van de ouders en de leerkracht heel 
belangrijk bij de ontwikkeling van ieder kind. 
 

Oudergesprekken 
Drie keer per jaar organiseren wij oudergesprekken die twee keer door leerlingen geleid 
worden. Dit gebeurt in groep 2 t/m 8. In groep 1 hebt u zelf de keuze of u uw kind erbij wilt 
laten zijn of niet. De oudergesprekken vinden plaats van 15.00 – 17.00 uur en van 17.00 – 
19.00 uur (op één avond). 
 
1e oudergesprekken (week in september) – kennismakingsgesprek met leerling 
2e oudergesprekken (week in februari) – door leerling geleid oudergesprek zonder leerling 
3e oudergesprekken (week in juni/juli) – door leerling geleid oudergesprek met leerling 
 
De exacte weken en dagen worden per schooljaar bekeken en vastgesteld i.v.m. de wijziging 
van de vakantieperiode. Ruim van tevoren worden exacte dagen en tijdstippen 
bekendgemaakt via onze kalender in Parro. 
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Organisatie Talentrijk/ overig 
 

AVG - wet op de privacy 
Regelmatig worden er bij diverse activiteiten op school foto’s gemaakt. Enkele van deze foto’s 
sturen we via Parro naar de ouders. Een enkele keer wordt er een filmopname gemaakt m.b.t. 
een specifiek doel. We hebben uw toestemming hiervoor nodig. Wij houden ons daarbij aan 
de Algemene Verordening Persoonsgegevens. 
  
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVP) 
Sinds mei 2018 hebben we te maken met deze nieuwe wet om te zorgen voor 
informatiebeveiliging en privacy.    
De school moet een veilige omgeving zijn voor alle kinderen (en hun ouders) en zij moeten 
niet het risico lopen ongewenst gefotografeerd te worden. Daarom wordt er aan ouders 
gevraagd om terughoudend te zijn met het maken van foto’s en video’s en is het niet 
toegestaan om foto- of video-opnames, die gemaakt zijn op school te delen via sociale media 
of te gebruiken voor commerciële doeleinden. 
Ouders, maar ook medewerkers, moeten altijd toestemming geven voor het gebruik van hun 
beeldmateriaal of die van hun kinderen. Dit betekent dat ouders en medewerkers expliciet 
moeten aangeven voor welk gebruik van het beeldmateriaal ze toestemming geven. 
Bijvoorbeeld voor het gebruik op de website, Facebook, in een digitale nieuwsbrief of in een 
Parrobericht. Ouders en medewerkers moeten ook de mogelijkheid hebben deze 
toestemming weer in te trekken. U kunt uw keuzes omtrent de toestemming doorgeven via 
Parro. (Parro – mijn profiel – privacy-voorkeuren)  
 

Gynzy – verwerking leerstof 
Op onze school werken alle leerlingen van groep 4 t/m 8 
dagelijks op een iPad of een Chromebook.  Hierop vindt de 
verwerking en inoefening plaats van taal, rekenen en spelling.  
Zij leren dus digitaal en adaptief (op eigen niveau).  
Bij andere vakken kunnen de kinderen ook informatie opzoeken.  
We maken gebruik van de verwerkingssoftware Gynzy.  
Voor het gebruik van de iPad/Chromebook wordt €20,- per schooljaar gevraagd.  
Dit bedrag is een vrijwillige bijdrage, zoals ook beschreven wordt in het informatiegedeelte op 
de volgende pagina, dat gaat over de ouderbijdrage. 

 
  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijwcrIg53hAhWB5KQKHQuYAq8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.parnassys.nl%2Fproducten%2Fmodules%2Fparro%2Fprivacy&psig=AOvVaw0en4tDneZZOSsd6Fwn_ZIP&ust=1553594206183011
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Ouderbijdrage 
Aan alle ouders wordt, na aanmelding van hun kind op onze school, een (vrijwillige) 
ouderbijdrage gevraagd voor allerlei zaken die buiten het reguliere lessenprogramma vallen.  
Te denken valt aan traktaties bij vieringen, een prijsje bij een wedstrijd, Sinterklaascadeautjes, 
kookles, enz. De vrijwillige ouderbijdrage is vastgesteld door ons college van bestuur en 
bedraagt € 20,00 per leerling per jaar. Daarnaast vragen wij een (vrijwillige) ouderbijdrage van 
€20,- voor de iPad/Chromebook (vanaf groep 4) en €30,- voor de klassenuitjes.  

U ontvangt over de ouderbijdragen een bericht na de start van het schooljaar door middel 
van een brief. 
 

Pauze & pleinwacht 
Elke dag lopen minimaal twee leerkrachten pleinwacht in de kleine pauzes en in de 
lunchpauzes. 
Ook stagiaires worden tijdens de lunchpauze ingezet als pleinwacht om te observeren op het 
plein. De pauzes zijn verdeeld in twee momenten, zodat leerlingen ruimte hebben om te 
bewegen en te spelen. Hierdoor ontstaat er overzicht op het plein en optimaliseren wij de 
veiligheid. 
Voor schooltijd (vanaf 8.15 uur) is er ook een medewerker aanwezig op het schoolplein, hij/zij 
heeft zicht op de inloop en kan eventuele vragen van ouders beantwoorden. 
Tevens is er een leerkracht aanwezig op het leerplein boven en beneden. Op deze manier 
proberen wij het op de leerpleinen rustig, overzichtelijk en zo veilig mogelijk te houden. 
 
Vakanties & schooltijden 
Schooltijden: 
Maandag:          8.30 u. tot 14.15 u.  
Dinsdag:            8.30 u. tot 14.15 u. 
Woensdag:         8.30 u. tot 12.30 u.  
Donderdag:        8.30 u. tot 14.15 u.             
Vrijdag:                8.30 u. tot 14.15 u. 
 
De schooltijden en vakanties kunt u vinden op onze website www.talentrijk-ikt.nl 
De overige vrije dagen, bijv. i.v.m. studie- en taakdagen team, kunt u daar ook op vinden.  
Tevens vindt u deze specifieke dagen en groepsgebonden data in Parro. 
  

file:///C:/Users/DirecteurTalentrijk/iCloudDrive/Desktop/Talentrijk/Informatieboekje/www.talentrijk-ikt.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ2euLjJ3hAhXKCuwKHU3zBbIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ftalentrijk-ikt.nl%2Fpraktische-informatie%2Fparro&psig=AOvVaw2S6e5P_3uuya13k7Xj6BCJ&ust=1553596406107357
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Graag tot ziens op basisschool Talentrijk! 
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