
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

QliQ Studiedag 

Op woensdag 19 oktober hebben alle medewerkers van QliQ Primair 
Onderwijs een studiedag. De kinderen zijn die dag dus vrij. Het centrale 
thema is:  “De strategische belofte van papier naar praktijk”. 
Op de ochtend is er een programma op de scholen zelf. De teams gaan 
daar aan de slag met opdrachten m.b.t. toekomstgericht onderwijs. In de 
middag treffen alle personeelsleden van QliQ elkaar in zaal Traverse voor 
een gezamenlijk vervolg.   

Smart devices 
Het aantal kinderen dat een smart device (o.a. telefoon/smartwatch) heeft groeit en mede daardoor groeit het risico 
tot afleiding en/of onderbreking bij de lessen. In ieders belang gelden vanaf dit schooljaar dezelfde afspraken voor alle 
devices. Met andere woorden; laat o.a. mobieltjes en smartwatches zoveel mogelijk thuis. Wanneer ze toch mee naar 
school komen, liggen ze van 8.20 tot 15.00 uur bij de leerkracht zodat de lessen zo min mogelijk verstoord worden. Of 
iets wel of geen smart device is, is aan de leerkracht. 

 

Informatieavond PO-VO 
Gisterenavond is er een informatieavond geweest voor de ouders /verzorgers van de groepen 7 en 8 over de overgang 
van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het doel was om ouders beter te informeren over alles wat te 
maken heeft met de advisering en de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Dit om verwachtingen en beeldvorming 
aan de voorkant goed met elkaar af te stemmen. Op de locatie Stepekolk gaven de leerkrachten van de groepen 7 en 8 
en onze intern begeleiders eerst informatie over de interpretatie van het Cito-leerlingvolgsysteem en het proces van 
advisering. Daarna werden de groepen gesplitst. 
Bij de groepen 7 werd er specifiek ingegaan op: 

- De keuze van de kijkrichting in mei. 
- Wat wordt er in groep 7 met leerlingen besproken? 
- De voorlopige kijkrichting. 
- Scholenbezoeken in groep 7. 
- Het tijdspad. 

Bij de groepen 8 werd er specifiek ingegaan op: 
- Wat wil ik? 
- Wat kan ik? 
- Wat past bij mij? 
- Verschillende niveaus binnen het VO. 
- Advisering en Eindtoets. 
- Scholen in Helmond/ buiten Helmond. 
- Het tijdspad. 
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Voorlezen bij Kindcentrum Dik Trom 
Gisteren hebben in totaal acht kinderen uit groep 8 , in tweetallen het prentenboek ‘De spin die het te druk had’ 
voorgelezen aan de peuters van Kindcentrum Dik Trom. 
De peuters hebben enorm genoten van de voorleesactiviteit. Dank aan de kinderen van groep 8 die gistermorgen bij 
Dik Trom zijn geweest. De chemie tussen de kinderen onder elkaar blijft fascinerend om te zien. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens Spring Kinderopvang,  
 
Verone van Kilsdonk  
Manager Kindcentrum Spring  

 


