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Voorwoord 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Wij zijn helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. 

Komende weken staan helemaal in het teken van 

kennismaken met elkaar. De gouden weken van de 

Kanjertraining. In alle groepen worden komende week 

spelletjes gedaan, samen gesproken en samen gedeeld 

om elkaar goed te leren kennen en er een fijn jaar van te 

maken. We hebben er zin in! 

Namens het team van de Zevensprong, 

Richard Kwak 

 

Ontwikkelingen 

We werken voortdurend aan de ontwikkeling, verbetering 

en vernieuwing van ons onderwijs. Dit schooljaar ligt de 

focus op de volgende onderwerpen: 

• Het leesonderwijs zal centraal staan. Hierbij zullen 

leesvoorwaarden (bijvoorbeeld voldoende leestijd 

en goede boeken), leesplezier en leesvaardigheid 

centraal staan.  

• Wij zullen als school starten met een traject 

didactisch coachen. Didactisch coachen is een 

planmatige en doelgerichte wijze van coachen van 

leerlingen (vragen stellen, aanwijzingen en 

feedback geven) door de leerkracht. Hierdoor 

wordt het denken van de leerling gestimuleerd op 

een manier die de motivatie verhoogd en het leren 

verbeterd.  
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Kanjertraining  

Zoals u weet, verzorgen we op De Zevensprong de Kanjertraining. De 

Kanjertraining is een methode om kinderen sociale vaardigheden aan te leren en 

draagt bij aan het bevorderen van het onderling vertrouwen. Bij de 

Kanjertraining horen ook kanjerafspraken. Deze zijn zichtbaar in elke klas en 

worden in elke groep gehanteerd. De kanjerafspraken zijn:  

 

- We vertrouwen elkaar 

- We helpen elkaar 

- We werken samen 

- We hebben plezier 

- We doen mee 

De eerste schoolweken besteden we extra veel aandacht aan de Kanjertraining. 

Hierbij streven we naar een warm pedagogisch klimaat en zorgen we ervoor dat 

kinderen zich weer fijn en veilig voelen in de nieuwe groep. Ook worden de 

regels en afspraken over hoe we met elkaar omgaan opnieuw aangeboden.  

We vinden de samenwerking en communicatie met u erg belangrijk. Daarom 

geven wij u een aantal tips:  

1. Van de ouders wordt verwacht dat zij zich aan de volgende vuistregels 

houden: U spreekt in positieve zin, met respect, over andermans 

opvoeding en andermans kind. Dat doet de school ook over u en uw kind.  

2. Als u zich zorgen maakt om het welzijn van uw kind of het welzijn van 

andermans kind, dan overlegt u met de school. Uitgangspunt daarbij is dat 

u in gesprek gaat met het doel een oplossing te zoeken die goed is voor u en uw 

kind en goed is voor de andere kinderen. De school is hierin uw medestander.  

3. Als ouder kent u het verschil tussen overleg waarin zorg wordt 

gedeeld, een oplossing wordt gezocht en geroddel op het plein.  

4. Als zich een conflict voordoet op school, dan is het de 

verantwoordelijkheid van de school om dit op te lossen. Als de school dit 

nodig vindt, worden de betreffende ouders hierbij betrokken. De school streeft 

naar oplossingen die ook in de toekomst houdbaar zijn. Dat betekent dat 

respectloze reacties op geen enkele manier door de school ondersteund worden.  

 

Wilt u meer informatie over de Kanjertraining? Neem contact op met de 

leerkracht of de gedragscoördinator (Juf Chinouk). 

 

 



 

 

Verkeerssituatie 

De verkeerssituatie rondom de school is ronduit gevaarlijk. 

Daarom het vriendelijke verzoek om niet bij de 

dichtstbijzijnde flat te parkeren. Wij begrijpen heel goed 

dat het praktisch is om zo dicht mogelijk bij de school te 

parkeren, maar ook op de parkeerplaats doen zich dagelijks veel onveilige 

situaties voor.  De bewoners hebben tevens erg veel last van bezette 

parkeerplaatsen, maar ook van auto’s die buiten de parkeervakken worden 

neergezet. Als we met z’n allen wat verder weg bij de school parkeren of waar 

mogelijk lopend of met fiets naar school toe komen, creëren we met z’n allen een 

veiliger verkeerssituatie rondom de school.  

Parro  

Wilt u nog eens kritisch kijken of alle privacy instellingen kloppen in Parro? Ook 

kunt u vanaf nu aangeven of u toestemming geeft voor het geven van een 

Paracetamol aan uw kind als daar aanleiding voor is. Wilt u dit ook aanvinken in 

Parro? U kunt altijd dingen aanpassen/invullen. 

 

Huiswerkbegeleiding 

De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw (groep 5 tot 

en met 8) die ondersteuning nodig hebben tijdens het leren en maken van hun 

huiswerk. Leerlingen kunnen om diverse redenen gebruik maken van de 

begeleiding. Tijdens de huiswerkbegeleiding kunnen leerlingen op school hun 

huiswerk maken, ondersteuning krijgen bij het voorbereiden van bijvoorbeeld 

een spreekbeurt of boekbespreking, (huiswerk) leren plannen of gewoon op een 

rustig plekje in de klas zelfstandig aan het werk gaan omdat dit thuis niet lukt. 

Ook kan er extra uitleg gegeven worden bij het huiswerk over taken die 

leerlingen nog lastig vinden. Tijdens de huiswerkbegeleiding kan gebruik 

gemaakt worden van de materialen en i-pads/computers van de school. 

Het is aan de leerlingen zelf (eventueel in samenspraak met ouders) om te 

kiezen of ze gebruik willen maken van de huiswerkbegeleiding. Ook kan het zijn 

dat de eigen leerkracht van de leerlingen het gebruik van huiswerkbegeleiding 

aanraadt. De huiswerkbegeleiding is op dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur in 

het lokaal van groep 8 en wordt begeleid door juf Jessica. Op die manier blijft de 

leerkracht ook goed op de hoogte van de ontwikkeling van de leerling. Wanneer 

een leerling klaar is met het huiswerk, mag de leerling naar huis. Dit zou dus ook 

eerder dan 15.00 uur kunnen zijn, maar dit zal nooit later dan 15.00 uur worden. 

De huiswerkbegeleiding start op 30 augustus. 

 

 



 

 

Praktijkklas 

De praktijkklas is bedoeld voor leerlingen in groep 6, 7 en 8. De leerlingen in de 

praktijkklas voeren gedurende het schooljaar diverse praktische taken en 

opdrachten uit. Hierbij gaan de kinderen onder andere aan de slag met het 

kennismaken met gereedschappen, koken, klussen en dagelijkse praktische 

klusjes zoals een bandje plakken. Daarnaast wordt per kind bekeken welke 

leerpunten er voor hem of haar zijn. De deelnemende leerlingen zijn gemotiveerd 

om in de praktijkklas te zitten. Ze zijn dan ook bereid om buiten de eigen 

schooluren deel te nemen. Kinderen die gemotiveerd zijn om naar de praktijkklas 

te gaan, maken dit kenbaar d.m.v. een motivatie. Hierin laten ze weten waarom 

ze graag naar de praktijkklas willen en met welk doel. Vanuit de binnengekomen 

motivaties selecteert de leerkracht van de praktijkklas in overleg met de eigen 

leerkracht van de leerling en de Ib’er, deelname of niet. Het kan zijn dat er meer 

leerlingen aanmelden dan er plek is. Wij zullen dan helaas keuzes moeten maken 

wie er wel en niet kan deelnemen. De praktijkklas is iedere maandag van 

13.00 uur tot 15.00 uur. De praktijkklas start op 12 september. De leerlingen 

worden in de eerste schoolweek geïnformeerd door hun eigen leerkracht. De 

motivatie voor de aanmelding moet uiterlijk 2 september bij de eigen leerkracht 

binnen zijn. Voor vragen kunt u terecht bij juf Karin. 

Gymrooster 

Maandag   
13:00-14:00  

  
Groep 8  

Dinsdag    
9.45 – 10.35 

10.35 – 11.30 
13:00 – 14:00  

  
Groep 5A/5B (om en om)  

Groep 7  
Groep 6  

Woensdag  
13:00 – 14:00   

  
Groep 4  

Donderdag  
8:30 – 9:10  

9:10 – 9:50  
9:50 – 10:30  

10:30 – 11:10  
11:10 – 12:00  
13:00 – 13.30   

13.30 – 14:00  

  
Groep 7  

Groep 5A  
Groep 5B  

Groep 4  
Groep 3  
Groep 6  

Groep 8  

Vrijdag  

13.00 – 14.00  

  

Groep 3  

 


