Informatie voor ouders groep 1-2

Van harte welkom op de Emmaschool!
In dit boekje informeren we je over de werkwijze en praktische zaken in groep 1-2 . Zo ben
je op de hoogte van het reilen en zeilen in de kleutergroepen. Wij wensen jullie en je kind
een hele fijne tijd toe bij ons op school.

Zelfredzaamheid
Wanneer kinderen 4 jaar zijn en naar school gaan verwachten wij dat je kind een bepaalde
mate van zelfredzaamheid heeft. Wij vinden het belangrijk dat je kind:
● zichzelf kan aan- en uitkleden
● zelf jas en tas aan de kapstok hangt
● zindelijk is en zelfstandig naar het toilet gaat ( jongens ook zittend).
Je kunt de zelfredzaamheid van je kind bevorderen en het is belangrijk dat deze steeds
groter wordt. Door kinderen te stimuleren in hun zelfstandigheid en redzaamheid vergroten
zij hun autonomie, een basisbehoefte van elk kind.

Werkwijze kleuters
Uitgangspunten
Jonge kinderen moeten zich in de meest brede zin van het woord kunnen ontwikkelen. Dat
wil zeggen: initiatieven nemen, kunnen communiceren, samenspelen en samenwerken met
anderen, planmatig kunnen denken en handelen. Het kleuteronderwijs op de Koningin
Emmaschool is betekenisvol en ontwikkelingsgericht. We werken met leer-en
ontwikkelingslijnen als onderligger. De doelen van deze leer- en ontwikkelingslijnen
verwerken we in ons aanbod gedurende het schooljaar. We volgen de kinderen in hun totale
ontwikkeling door middel van observatielijsten en geven vorm aan ons onderwijs op basis
van projecten. Daarbij staat spelend leren centraal. We vinden de kleuterleeftijd een unieke
fase waarin we kinderen niet alleen aanspreken op kennis maar ook op alle andere
vaardigheden. Om tot optimale ontwikkeling te komen, moeten de kinderen een aantal
basisvoorwaarden ervaren.. Deze basisvoorwaarden zijn zelfvertrouwen, welbevinden en
nieuwsgierigheid. Ze verdienen veel aandacht en zorg. Een ontwikkelingsgerichte
benadering houdt in dat leerkracht de taak heeft om te bemiddelen, te helpen en te sturen
zodat de actuele ontwikkeling versterkt wordt. Zo begeleiden we kinderen naar
ontwikkelings-en leerprocessen die een stapje hoger liggen, dit noemen we ook wel de
‘naaste ontwikkeling’.

Werken rond een project
In de kleuterklassen werken we projectmatig.
Ongeveer elke 6 weken staat er een onderwerp
centraal. Zo’n onderwerp is de kapstok voor het hele
onderwijs in de groep. Zo worden alle leer- en

ontwikkelingslijnen in het jasje van het project gegoten. In onze visie heeft spel een leidende
rol in het gehele ontwikkelingsproces. Door het spel leren kinderen zichzelf en hun wereld
kennen. In de kleutergroepen zult u vaak (speel)hoeken tegenkomen die uit de werkelijkheid
zijn nagebootst en waar kinderen thematisch rollenspel kunnen spelen. Zo oefenen ze o.a.
hun motoriek en waarneming, leren ze met elkaar rekening te houden en samen te spelen.
Hierdoor wordt het spelen een betekenisvolle activiteit waar een kind erg betrokken en
gemotiveerd voor zal zijn. Voordat een nieuw project van start gaat hoort u welk project
centraal staat, welke hulp we evt. nodig hebben en welke materialen we zoeken voor het
onderwerp. Zo kunnen we elke keer een uitdagende en leerrijke projecthoek maken.

Dagindeling
Kleuters hebben behoefte aan ritme en regelmaat. Om deze te bieden hebben we binnen de
klassen een vaste dagindeling:
●

●
●

●

●

Binnenkomen: bij binnenkomst begroeten leerkracht en kind elkaar met een hand.
Tijdens het inloopkwartier kunnen de kinderen (evt. samen met een ouder) een
boekje lezen, een tekening maken of een spelletje uit de kast kiezen.
In de kring: vervolgens wordt voor de kringactiviteit door de leerkracht een keuze
gemaakt uit het aanbod aan taal-/reken-/seo-activiteiten uit de weekplanning.
Spelen en werken: voorafgaand aan de speel- en werktijd gaan de kinderen m.b.v.
hun kieskaartje en het kiesbord een activiteit kiezen of worden ze aangestuurd door
de leerkracht om een gerichte activiteit te gaan doen.
10-uurtje: tijdens het pauzemoment eten we met elkaar een gezond tussendoortje
en drinken we wat. Graag gepaste hoeveelheden en bekers en trommels/bakjes
voorzien van naam.
Spel-en beweging: de leerkracht maakt een keuze uit buiten spel of spelen/gymmen
in het speellokaal. We doen daar spelletjes, we dansen en gymmen met materiaal.
De kinderen gymmen in hun ondergoed en hebben gymschoentjes met een ruwe
zool nodig, bij voorkeur met klittenband of elastiek. Deze blijven op school en het is
fijn als er een naam in staat.

Doorlopende lijn zelfstandigheid / weektaak
Op de Emmaschool wordt gewerkt met een weektaak op basis van een kleur per dag. Alle
groepen hanteren deze kleuren op dezelfde wijze. In groep 1-2 worden deze kleuren
consequent aangeboden en in groep 2 wordt gestart met het werken met een taakkaart. In
de groepen 1-2 wordt veel aandacht besteed aan het zelfstandig kunnen uitvoeren van een
taak. De kinderen kunnen aan het eind van groep 2 min 15-20 minuten zelfstandig werken.
Kinderen kunnen dmv het kiesbord met hun eigen kaartje een speel/leeractiviteit kiezen of
worden aangestuurd door de leerkracht voor wat betreft een gerichte activiteit. Ook hierbij
proberen we de autonomie en verantwoordelijkheid van het kind zoveel mogelijk te
stimuleren en vergroten.

Ontwikkeling volgen
Om de ontwikkeling van onze leerlingen te volgen, observeren we in elke periode de
ontwikkeling van alle kinderen. Per jaar hebben we 3 periodes. Na een periode nemen we
per leerling individueel de observatie/toetslijst af, zodat helder is waar het kind staat. Bij
leerlingen van leerjaar 1 nemen we de observatie/toetslijst af na minimaal 3 maanden
onderwijs.
Als we alle leerlingen geobserveerd hebben, stemmen we met de intern begeleider af hoe
we er voor zorgen dat het onderwijs in de volgende periode goed aansluit bij de
ontwikkelingsbehoefte van de groep.
Naast onze eigen observatie/toetslijst gebruiken we de volgende instrumenten:
● Midden groep 2 Cito Taal en Rekenen
● 2x per jaar observatielijst Sociaal Emotionele Ontwikkeling
● 1x per jaar observatielijst ontwikkelingsvoorsprong
● indien nodig een specifieke toets op maat.

Leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong
Eén keer per jaar wordt een specifieke observatielijst
ingevuld per leerling. Leerlingen met een vermoedelijke
ontwikkelingsvoorsprong worden besproken met de
intern begeleider om de onderwijsbehoefte af te
stemmen. Ouders worden hiervan op de hoogte
gehouden.

Ouderbetrokkenheid
Een goede samenwerking tussen school en ouders zorgt
ervoor dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en dat hun
welbevinden
en
leerprestaties
toenemen.
Met
ouderbetrokkenheid bedoelen we de werkelijke
samenwerking en het samen verantwoordelijk voelen

voor de ontwikkeling van het kind. Hieronder volgt hoe we jullie als ouder betrekken bij het
onderwijs.

Kennismakingsgesprek
Voordat je kind op school start wordt een kennismakingsgesprek gehouden met ouders en
kind. De ouders krijgen voorafgaand informatie en intakeformulier toegestuurd. Ouders
kunnen vertellen over de thuissituatie, de ontwikkeling van het kind en de verwachtingen
voor het komende schooljaar. Vanuit de leerkracht wordt gesproken over hoe de komende
periode eruit gaat zien.
De bijzonderheden worden genoteerd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys.
Ongeveer 6 weken nadat de leerling op school gekomen is wordt er een vervolggesprek
gepland en bespreken we hoe het gewenningsproces de eerste weken op school en thuis
zijn verlopen.

Oudergesprekken
●

●
●
●

November: is er een schoolbrede, tussentijdse evaluatieronde waarbij ouders
uitgenodigd worden voor een gesprekje over de ontwikkeling van hun kind, indien dit
afwijkt van de verwachting; of indien de observatie/toetsingslijst daar aanleiding toe
geeft.
Februari: alle ouders worden uitgenodigd voor een 10-minutengesprek over de totale
ontwikkeling van hun kind.
April/mei: wederom een schoolbrede, tussentijdse evaluatieronde met gesprekken op
maat, indien nodig.
Einde van het schooljaar: ouders van groep 1 ontvangen een observatieverslag over
hun kind. De ouders van groep 2- leerlingen ontvangen een rapport.

Ouders van kleuters brengen hun kind vaak zelf naar de klas en zodoende is er tijdens de
inloop regelmatig tijd voor een praatje, echter tijd voor individuele gesprekken is er op
afspraak na schooltijd.

Rol intern begeleider, ouders en evt. externe partners
De intern begeleider (IB) van de onderbouw is betrokken bij het
onderwijs aan de kleuters. De intern begeleider bespreekt met
name de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Er kan evt. een
gesprek met ouders, leerkracht en IB volgen om de zorg samen te
bespreken. Een gevolg van langdurige zorg en uitgebreidere
zorgvraag kan zijn dat er een MDO opgesteld/ aangevraagd wordt.
Uiteraard worden ouders hierbij betrokken. Incidenteel wordt er
verwezen naar externe partners zoals logopedist, psycholoog,
kinderfysiotherapeut enz.

Overgang naar groep 3
Voor de overgang naar groep 3 wordt gebruik gemaakt van de aandachtspunten en criteria
zoal beschreven in het zogenaamde ‘overgangsprotocol gr. 2-3’. De leerkrachten van groep
2 maken een zo evenwichtig mogelijke verdeling van de leerlingen over de beide groepen 3.
Zij houden daarbij onder andere rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van de
leerlingen, de verdeling meisjes/jongens en zij-instromers. Voor het begin van een nieuw
schooljaar is er zowel een koude als warme overdracht van leerlingen. De
observatie/toetslijsten worden overgedragen en in parnassys staat per leerling de
onderwijsbehoeften vastgelegd.

Algemene informatie
Schooltijden
Maandag 8.30 - 14.30 uur
Dinsdag 8.30 - 14.30uur
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
Donderdag 8.30 - 14.30 uur
Vrijdag 8.30 - 14.30 uur

Ziekmelden
Mocht je zoon of dochter ziek zijn dan kun je je kind ziekmelden via de Social Schools app.
De leerkrachten ontvangen dit bericht dan.

Verjaardag vieren
Verjaardagen worden uitgebreid gevierd bij de kleuters. Om dit goed voor te bereiden is het
fijn als je ongeveer twee weken van te voren afspreekt met de leerkracht wanneer het vieren
van de verjaardag het beste uitkomt. Je bent van harte welkom om erbij te zijn en foto’s te
maken.

Ouderbijdrage
De oudervereniging en leerkrachten organiseren elk jaar leuke en/of leerzame activiteiten
voor de school en de kinderen. Hiervoor vragen we een ouderbijdrage. Je ontvangt hiervoor
een aparte brief van de oudervereniging.

Klassenouders
Klassenouders zijn het aanspreekpunt voor de klas. Elke klas heeft 2 á 3 klassenouders per
jaar. Zij zorgen voor het digitale verkeer naar de rest van de ouders. Ze regelen samen met
de leerkracht hulpouders bij uitstapjes, activiteiten op school en evt. een klassenborrel. Ze

beheren de klassenpot (tot een max van €15.- per kind per jaar bij de kleuters). Daarnaast
regelen ze alle hand & spandiensten en als laatste zorgen ze, incidenteel, voor de
“fotoservice” ( het uitwisselen van foto’s van de uitjes).

Informatie doorgeven
In elke klas is er een map of schrift aanwezig waar je belangrijke informatie van die dag in
kunt opschrijven: naschoolse opvang, wordt opgehaald door, gaat mee met etc. Ook is er in
elke klas een plekje aanwezig waar fietssleutels kunnen worden neergelegd. Als er
persoonlijke vragen zijn over de klas of uw kind dan kun je na schooltijd een afspraak maken
met de leerkracht of een mailtje sturen.

Jassen en tassen
In de hal is er voor elk kind een eigen plekje op de kapstok. Deze zijn voorzien van naam.
Aan de kapstok hangen de kinderen hun jassen maar ook tassen op. Eventuele regen
laarzen of snowboots kunnen onder de kapstok worden neergezet. Het eten en drinken (10
uurtje) wordt uit de tas gehaald en op de plank boven de kapstok gezet.

Luizenpluis
Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op kriebelbeestjes. Dit gebeurt tijdens
de inloop. Mocht je kind luizen hebben dan kan je worden gebeld met de vraag om je kind
op te komen halen. De kans is namelijk erg groot dat andere kinderen besmet worden. Wij
raden je dan ook aan om het thuis ook in de gaten te houden en wekelijks te kammen met
een zg. netenkam.. Wanneer je kind behandeld en gekamd is mag het weer naar school.

Flip de Beer
Flip is de logeerbeer van de klas. Flip gaat elk
weekend met een kind uit de klas mee uit logeren. Alle
kinderen komen een keer aan de beurt. Als de beer
komt logeren is dat vanaf vrijdag tot en met zondag.
Flip heeft een tas vol met spulletjes om te kunnen
logeren en een boekje waarin je de avonturen kunt
opschrijven bij zich. Wij verwachten geen uitgebreide
uitjes met Flip. Als jullie dat weekend thuis blijven met
Flip, is dat ook prima. Wel is het fijn als het boekje ook
op maandag weer mee terugkomt zodat je kind het
samen met juf kan voorlezen in de kring. Op deze
manier is het voor kinderen vaak wat makkelijker om in
en aan de groep iets te vertellen.

Sloffen
Met regen/sneeuwachtige dagen komen de kinderen vaak met regenlaarzen en snowboots
naar school. Dit geeft erg veel troep in de klas. Dus vragen wij of je met zulke dagen je kind
sloffen wilt meegeven zodat de nattigheid buiten de klas blijft. De sloffen kunnen uiteraard
op school blijven mits er een naam in staat. De leerkracht vertelt je dan waar je deze kunt
laten. Kinderen kunnen evt. ook hun gymschoenen als sloffen gebruiken.
Voor meer informatie kun je ook kijken op: www.emmaschool.nl

Social Schools
We vinden het belangrijk dat iedereen goed op de hoogte is van alle leuke / zakelijke /
handige informatie over onze school. We versturen daarom nieuwsbrieven en maken
gebruik van het communicatieplatform; Social Schools. Meer informatie vind je via deze link:
https://mailchi.mp/70787b25b5e4/introductie-social-schools-30
Heb je nog geen activatiemail ontvangen? Neem dan contact op met onze administratie:
info@emmaschool.nl
Tevens hechten we veel waarde aan een open cultuur. We hopen dat je bij ons binnenstapt
als er iets niet goed gaat of als je ergens tegenaan loopt. We hebben liever dat je dit direct
met ons bespreekt dan op het schoolplein. Zo geef je ons de mogelijkheid om er in ieder
geval direct iets aan te doen daar waar mogelijk. Daarnaast kan je ons altijd mailen met
tips/tops.

Privacybeleid
Uiteraard vinden we privacy erg belangrijk. Ons privacybeleid staat op de website. Tevens
kan je in Social Schools aangeven of er beeldmateriaal van je zoon/dochter gebruikt mag
worden op diverse kanalen. Er staat tevens een optie voor het plaatsen op Social Media,
maar wij gebruiken geen Facebook/Twitter oid. Dit is een standaard optie die we niet konden
uitschakelen. We willen je vragen om ook zorgvuldig met onze uitingen om te gaan.

