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Voor wie en waarom?
Wanneer uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dit voor veel
ouder(s)/verzorger(s) en hun kind een belangrijke stap. Voor ons reden om u daar zo
goed mogelijk over te informeren. Naast de algemene informatie die u in de
(alfabetische) informatiekalender en de schoolgids kunt terugvinden, willen we u
graag ook wat specifieke informatie over de kleuterperiode geven.
Verder willen we benadrukken dat het belangrijk is dat de ouder(s)/verzorger(s) en de
school goed samenwerken. Een actieve belangstelling van u voor wat uw kind op
school doet, beleeft en leert, zorgt ervoor dat hij/zij zich beter ontwikkelt.

Wat moet ik weten?
De leerkracht van uw kind zal haar uiterste best doen uw kind zo snel mogelijk te
laten wennen in de klas. Elk kind is echter anders. Geef de leerkracht daarom even
de tijd om uw kind te leren kennen.
Daarnaast is het goed om te beseffen dat er nog veel meer kinderen in de klas zitten
die de aandacht van de leerkracht vragen. Meestal staat de juf alleen voor de klas.
Ook wanneer er wel een stagiaire in de klas aanwezig is, blijft de leerkracht
eindverantwoordelijk.
Daarom is het goed rekening te houden met de volgende zaken:
• om 8.10 uur gaat de eerste bel. De kleuters kunnen dan met u mee naar
binnen komen en hun jas op hun eigen plek aan de kapstok hangen. Ook
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kunnen ze hun eten en drinken in de daarvoor bedoelde mandjes leggen. Om
8.15 uur is het de bedoeling dat alle kinderen binnen zijn, ook de kleuters.
U kunt echter nog even bij uw kind blijven om de dag rustig op te starten. Na
ongeveer 10 minuutjes neemt de leerkracht de groep over en gaat de
schooldag officieel starten;
om 13.15 uur kunt u uw kind in de klas ophalen. De leerkracht mag uw kind
alleen meegeven aan voor de leerkracht bekende personen. Wanneer uw kind
een keer door een ander wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit altijd tijdig
zelf doorgeeft aan de leerkracht;
het is belangrijk dat uw kind zindelijk is wanneer hij/zij naar school gaat. De
leerkracht heeft de verantwoordelijkheid voor de hele groep en de groep niet
in de gaten houden tijdens het verschonen van een luier. Bovendien gymmen
de kinderen binnen in hun ondergoed en een luier zou dan onhygiënisch zijn;
als jonge kinderen net op school zitten, kunnen zij nog wel eens vergeten op
tijd naar de wc te gaan, ook als zij al een poosje zindelijk zijn. Op school is
extra kleding aanwezig. Wanneer kinderen vlak voor het uitgaan van de
school in hun broek plassen, zal de leerkracht eerst de overige kinderen naar
huis laten gaan en daarna zorgen dat uw kind schone kleren aan krijgt;
wanneer kinderen in hun broek gepoept hebben, is de leerkracht genoodzaakt
één van de ouders te bellen om het kind thuis of op school te verschonen. Dit
zou de leerkracht anders namelijk te veel tijd kosten en bovendien zou er op
dat moment onvoldoende toezicht op de overige kinderen zijn.

Mag u als ouder zelf kiezen bij welke leerkracht uw kind geplaatst
wordt?
Op dit moment hebben we 3 kleutergroepen: de Dolfijnen, de Zeepaardjes en de
Zeesterren. De directie heeft overleg met de betrokken leerkrachten over de
plaatsing. Er wordt o.a. gelet op de verdeling jongens-meisjes, oudste en jongste
leerlingen, leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben en anderstalige
leerlingen. Ook kan er gekozen worden voor een instroomgroep met alleen 4-jarigen.
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Leerlingen blijven in principe hun hele “kleuterperiode” in dezelfde groep. In deze
periode kan een wisseling van leerkrachten plaats vinden gezien de brede
inzetbaarheid van leerkrachten in onze school.

Doen de jongste en oudste kinderen dezelfde activiteiten?
Nee, in een gecombineerde kleutergroep 1-2 doen de jongste kinderen activiteiten
die bij groep 1 passen. De oudste kinderen doen groep 2 activiteiten en bereiden
zich zo voor op groep 3. Soms gebeurt dit door gescheiden kringactiviteiten te
organiseren. Groep 1 heeft op dat moment bijvoorbeeld een kringactiviteit, terwijl de
kinderen van groep 2 zelfstandig aan het werk zijn.
Het kan echter ook gebeuren dat de kinderen wel een gezamenlijke kringactiviteit
hebben, maar dat de vragen en opdrachten voor groep 1 en groep 2 kinderen
verschillend zijn. Ook knutselopdrachten kunnen bijvoorbeeld verschillend zijn.
In onze kleutergroepen wordt in thema’s gewerkt met de methode Kleuterplein 2.
Deze thema’s zijn voor beide groepen gelijk, maar de moeilijkheidsgraad van de
verschillende activiteiten is dus verschillend.
Bij een instroomgroep met 4-jarigen zijn de verschillen minder groot, maar wordt ook
rekening gehouden met de leeftijds- en niveauverschillen tussen kinderen.

Wordt er in alle kleutergroepen op dezelfde manier gewerkt?
Elke leerkracht is natuurlijk een uniek persoon en brengt in het werken met de
kinderen ook persoonlijke kenmerken en interesses mee. Ook elke groep is anders.
Toch wordt in alle kleutergroepen ongeveer hetzelfde gewerkt, bijvoorbeeld aan
dezelfde doelen. Wel kan er verschil zijn in bijvoorbeeld knutselwerkjes, inrichting en
soms ook in de klassenregels als hier in de groep behoefte aan is.
De leerkrachten van de kleutergroepen werken zeer nauw samen en hebben
regelmatig overleg met elkaar. Ook overleggen zij met de intern begeleider en/of de
directie als dit nodig is.

Mag mijn kind direct aan alle activiteiten meedoen?
Kinderen van 4 jaar zijn officieel nog niet leerplichtig, maar vanaf hun vierde
verjaardag wordt wel verwacht dat zij de school bezoeken. Voor sommige kinderen is
een hele schooldag of een hele week echter nog teveel. In overleg met de leerkracht
kunt u hierover afspraken maken. Ook over het wennen voor de vierde verjaardag
van een kleuter worden individuele afspraken gemaakt.
Ook kunnen excursies of uitstapjes niet voor alle kinderen geschikt zijn, bijvoorbeeld
als een kind nauwelijks Nederlands spreekt of nog veel wegloopt. Wij zullen u in
dergelijke gevallen, vanwege de veiligheid, vragen uw kind tijdens deze activiteiten
thuis te houden.
Kinderen die tussen 1 januari en het eind van het schooljaar instromen, kunnen om
veiligheidsredenen nog niet mee met de schoolreis.
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Mag ik mijn kind voor een vakantie of dagje uit thuis houden?
Voor extra verlof zijn wettelijk regels opgesteld. Vierjarigen zijn nog niet leerplichtig,
maar u dient uw kind wel af te melden wanneer het niet naar school komt. Ook extra
vrije dagen en/of vakantie(s) kunt u door geven via een verlofformulier, dat bij de
conciërge of directie verkrijgbaar is.
Wanneer uw kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en gelden speciale verlofregels.
Deze kunt u vinden in de schoolgids, op onze website en op de achterkant van ons
verlofformulier.

Wanneer gaat mijn kind over naar de volgende groep?
• Wanneer uw kind jarig is tussen 1 augustus en 31 december wordt uw kind in
groep 1 geplaatst en zal hij/zij in principe in het volgend schooljaar na de
zomervakantie naar groep 2 doorstromen. Wanneer de ontwikkeling van een
kind meer tijd nodig heeft, kan er gekozen worden om het kind nogmaals
groep 1 te laten doen en de kleutertijd te verlengen.
• Kinderen die jarig zijn tussen 1 januari en het eind van het schooljaar worden
ook in groep 1 geplaatst. Eigenlijk is dit een soort groep 0, aangezien ze na de
zomervakantie verder gaan in groep 1. Zij hebben een langere kleuterperiode.
• Wanneer uw kind in groep 2 zit en zich zowel op leergebied als op sociaal en
motorisch gebied voldoende ontwikkelt, dan kan hij/zij na de zomervakantie
naar groep 3.
• Wordt uw kind tussen 1 augustus en 31 december 6 jaar dan zal het extra
goed worden gevolgd om te kijken of het al toe is om door te stromen naar
groep 3 na de zomervakantie. Onze ervaring is namelijk dat deze jonge
leerlingen nog niet altijd toe zijn aan deze volgende stap. Dit kan blijken uit
o.a. de toets- en observatiegegevens, maar vooral ook uit zaken als
zelfstandigheid, concentratie, werktempo, motivatie, motoriek en
zelfvertrouwen/onzekerheid. Een kind is er dan veel meer bij gebaat nog een
extra jaar groep 2 te volgen en de kleutertijd te verlengen.

Kan mijn kind huiswerk mee krijgen als het met bepaalde
activiteiten moeite heeft op school?
Kinderen van groep 1 en 2 krijgen van ons geen huiswerk mee. Wel kunt u thuis op
een speelse manier met uw kind bepaalde dingen oefenen.
• Denk bijvoorbeeld aan spelletjes als memory, kwartet en lotto.
• Lees uw kind dagelijks voor en laat hem/haar het verhaaltje navertellen of
eenvoudige vragen beantwoorden.
• Doe telspelletjes of laat uw kind voorwerpen raden (“het hangt aan de muur en
je kunt er op zien hoe laat het is”).
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• Oefen allerlei begrippen (groter dan, kleiner dan, evenveel, meer, minder) en
laat uw kind oefenen met tellen (tot 20 en terug van 10 naar 0).
• Tel voorwerpen (“hoeveel auto’s zie je?”).
• Laat uw kind in de supermarkt voorwerpen pakken die met een bepaalde
klank beginnen (“welk fruit begint met een b”) of doe rijmspelletjes.
• Mocht uw kind moeite hebben met zijn/haar concentratie, dan kunt u hem/haar
laten oefenen met een eierwekker. Laat uw kind zelf iets doen. Het kind mag
pas naar u toekomen als de wekker afloopt. Begin bijvoorbeeld met 5 minuten
en bouw dit langzaam op.
• Wilt u uw kind letters leren schrijven, gebruik dan de letters die we ook op
school hanteren en let er op dat uw kind potlood of pen goed vast houdt.
Gebruik bij voorkeur driekantige (kleur)potloden. Op enig moment krijgt u een
overzicht van deze letters mee naar huis als voorbeeld.
• Wanneer uw kind met letters wil gaan “oefenen”, houd er dan rekening mee
dat wij de letters op school fonetisch aanleren. Dit betekent, dat we de letter B
als “buh” uitspreken en niet als “bee” (zoals in het alfabet). De leerkracht kan u
hier meer over vertellen, net zoals over de schrijfletters.
• U kunt het geheugen en de woordenschat trainen door dubbele opdrachten te
geven. Bijvoorbeeld: loop naar het aanrecht en pak de vaatdoek.
• Op school wordt ook gewerkt met diverse digitale programma’s om de taal- en
of rekenontwikkeling te stimuleren, zoals Bouw! Tutorlezen. U kunt ook thuis
oefenen met uw kind. De leerkracht / interne begeleiding heeft de inlogcodes
voor u als uw kind hier op school ook mee oefent. Dit is ook leuk voor kleuters
die juist wat verder zijn in hun taalontwikkeling.

Bij wie kan ik terecht met vragen en/of een klacht?
De leerkracht ziet uw kind op school de hele dag en kan u vertellen wat al goed gaat
en wat nog meer ontwikkeld kan worden. De leerkracht kan u ook zijn/haar kant van
een verhaal vertellen wanneer uw kind thuis iets vertelt dat vragen oproept.
Het kan gebeuren dat u het met een bepaalde gang van zaken niet helemaal eens
bent. Ook in dit geval vragen wij u dit eerst met de leerkracht zelf te bespreken. Maak
hiervoor wel even een aparte afspraak, want voor schooltijd heeft de leerkracht haar
aandacht nodig voor de leerlingen.
Blijft u toch met een vraag of probleem zitten, maak dan gerust een afspraak met de
directie.
Wij hopen dat uw kind en u een prettige en leerzame tijd hebben op onze school.
Als u nog tips of ideeën voor ons heeft, dan horen we dat graag!
Juf Jacqueline, Juf Saskia, Juf Marjolein, Juf Ria
Hedy van Harselaar, Directeur obs De Catamaran
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