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Schooltijden 

Om 8:25 uur klinkt de schoolbel, op dat moment wordt er verwacht dat alle kinderen 

bij de leerkracht in de rij komen staan. Om 8:30 uur wordt gestart met de lessen en 

dienen de kinderen in de klas te zijn.  

Het begin en einde van de lessen worden duidelijk gemarkeerd door de schoolbel. Dat 

betekent dat de kinderen bij de aanvangsbel direct aan de slag gaan en dat de les tot 

de eindbel duurt. Vervolgens moeten de lesmaterialen nog opgeruimd, de stoelen op 

tafel gezet, de jassen en tassen nog gepakt etc. Het moge duidelijk zijn dat de 

kinderen niet om klokslag 14:45 uur buiten kunnen zijn. Wanneer uw kind een gymles 

heeft aan het einde van de ochtend of middag betekent dit dat de kinderen zich bij de 

bel gaan aankleden en dus later op het schoolplein zijn. Wij rekenen op uw begrip.  

Te laat komen is niet leuk voor uw kind en storend voor de medeleerlingen en 

leerkracht. Het is belangrijk dat iedereen op tijd is zodat de lessen op tijd beginnen. 

 

Werkwijze groep 8 

In groep 8 verwachten wij meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van onze 

leerlingen en wij zullen de leerlingen hier ook op aanspreken. Zo verwachten wij dat zij 

zelf zorgen voor hun huiswerk, agenda, gymspullen en pauzehap.  

Gym voor groep 8 JdG: maandag en donderdag,  

Groep 8 VHB: dinsdag en vrijdag. Dinsdag zal groep 8 starten met gym. Om 8.25 uur 

zal er vertrokken worden van school. 

Deo-roller meenemen is gewenst voor beide groepen 8. 

 

Cito toets 

In groep 8 starten we in de week van 28 oktober met de B8 Cito toetsen. 

De Cito eindtoets wordt landelijk afgenomen op 15 t/m 17 april 2020. De Cito eindtoets 

vindt plaats wanneer wij de leerlingen ons definitief advies al hebben gegeven en de 

leerlingen ook al aangemeld zullen zijn bij de school van hun keuze. Wij mogen ons 

VO-advies heroverwegen wanneer de uitkomst van de Eindtoets hoger, is dan ons 

aanvankelijke advies.   

Hoe er tot een definitief advies wordt gekomen kunt u lezen in het procedure 

eindadvisering, te vinden op onze website. 

 

Contactmomenten 

 In september zullen we tijdens het oudervertelgesprek ons eerste officiële 

contact hebben. Hierbij zijn alleen ouder(s) en leerkracht aanwezig. Informatie 

hierover volgt nog. 

 Het tweede contact moment zal zijn in november. Tijdens dit gesprek zullen we 

het voorlopig advies met u delen. Bij dit 10-minuten gesprek wordt de leerling 

ook verwacht. 

 In februari zou er op verzoek van leerkracht of ouder nog een derde contact 

moment kunnen plaats vinden.  

 

 

 

  



Voortgezet onderwijs 

In november/ december bezoeken wij een aantal voortgezet onderwijs scholen met de 

klas. Hiervoor is hulp van ouders noodzakelijk. 

Verder kunt u zelf open dagen bezoeken met uw kind. Meer informatie hierover volgt. 

 

Werkweek 

Wij gaan van 20 januari t/m 24 januari, naar Wilhelminaoord. De werkweek staat in 

het teken van landschappen in Nederland, de flora en fauna in Drenthe en de 

prehistorie. Deelname aan het kamp is verplichte lestijd voor groep 8. Voor het kamp 

betalen ouders een extra bijdrage van €135,00 (betaling vóór 1 februari).  

 

Sociale media in de groepen 

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat gesprekken die zich tussen kinderen 

afspelen op sociale media de school binnen komen en soms de sfeer in de groep 

negatief beïnvloeden. Vanzelfsprekend hebben wij geen invloed op wat kinderen thuis 

doen. Wel willen we jullie, ouders/verzorgers, vragen met ons in de gouden driehoek te 

gaan staan en thuis regelmatig te controleren wat uw kind schrijft en ontvangt via 

sociale media. Ook willen we u vragen hierover met uw kind en eventueel andere 

betrokken ouders in gesprek te gaan. 

 

Huiswerk  

 Als school kijken wij kritisch naar het meegeven van huiswerk. Het doel van het huiswerk 
dient helder te zijn voor een leerling; 
 

 - de stof is behandeld in de klas, zodat het voor de leerling herkenbaar is. 
 - de stof die wordt meegegeven is een herhaling, inoefening van het geleerde in de 

klas (functioneel leren).  
 - leren dragen van eigen verantwoordelijkheid door de kinderen 

  

Dit heeft tot de volgende concrete afspraken per groep geleid: 

- maximaal 1 x per week leerwerk (incl. zaakvakken) 

- per week maakwerk (max 40 min) 

- Spreekbeurt 

- Werkstuk  

 

Verzoek aan ouders om dagelijks voor te lezen i.v.m. uitbereiding woordenschat, 

plezier in lezen, weten wat uw kind graag leest, begrijpend luisteren en sociaal 

emotionele ontwikkeling. 

 

 



   

 

 

Communicatielijnen:  

Op de Annie M.G. Schmidtschool zijn en voelen we ons als team verantwoordelijk voor 

het welzijn, het onderwijsaanbod en de ontwikkeling van alle kinderen.  

De leerkracht is uw aanspreekpunt als het gaat om alle zaken rondom uw kind. Denk 

hierbij aan welbevinden, voortgang, onderwijsaanbod en ontwikkeling.  

De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het onderwijskundig proces van de 

groep en het individuele kind. In specifieke gevallen zal zij aansluiten bij gesprekken van 

ouders met de leerkracht. De leerkracht blijft ook in die gevallen uw aanspreekpunt, 

omdat alle informatie bij de leerkracht samenkomt. Hij/ zij heeft het volledige plaatje en 

communiceert dit vanuit zijn/ haar expertise met u.  

Voor algemene zaken en beleidszaken kunt u terecht bij de directieleden. Als er zaken 

zijn waar u met de leerkracht van uw kind niet uitkomt kunt u aankloppen bij de directie. 

De directie meldt en bespreekt dit altijd met de betreffende leerkracht en zorgt ervoor 

dat de leerkracht de communicatie weer kan overnemen.   

In de Lispeltuut staat algemeen schoolnieuws. We brengen u hiermee op de hoogte van 

de lopende onderwijsprocessen en schoolactiviteiten.  

Berichten over groepsactiviteiten worden door de leerkrachten op de groepspagina op 

MSI geplaatst. 

  

 

 


