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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 5 
Schooljaar 2022-2023 

 
 

In dit boekje staan een aantal belangrijke en praktische zaken van groep 5. Via de 
klassenouders zal er t.z.t. een groeps-app worden aangemaakt, zodat er adequaat informatie 
kan worden uitgewisseld. Tevens wordt er elke week een weekmail gestuurd per groep 5. 
Schoolbrede info komt via een aparte mail via de directie.  
Bewaart u dit boekje goed?! Tevens komt deze info op de website van School B te staan. 
 
Meester en juf 
Meester Kevin werkt op woensdag. 
Juf Gerda werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Aanvangstijden 
De school start om 8.15 uur, de kinderen moeten dan in de klas zijn, zodat de lessen kunnen 
beginnen. Om 8.05 uur gaat de deur beneden bij de hoofdingang open en kunnen de 
kinderen zelfstandig naar boven komen. De leerkracht is dan aanwezig in het lokaal.  
 
Communicatie 
Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden kunt u ten alle tijden een afspraak maken via 
Social Schools. Voor veel zaken geldt: een beller is sneller (0521-513446). Wij zullen geen 
gebruik maken van onze privé telefoonnummers.  
Wanneer u ons via Social Schools benadert, mag u binnen 3 werkdagen van de leerkracht die 
u heeft aangeschreven een reactie verwachten.  Wilt u daarbij de duo-collega meenemen in 
het bericht op Social Schools, zodat beide collega’s altijd op de hoogte zijn? 
 
 
Klassenafspraken 
Elke klas heeft zo zijn eigen groepsdynamiek. We merken dat elk jaar, na de 6 weken 
zomervakantie, binnen elke groep de lijnen opnieuw moeten worden uitgezet. Hoe liggen de 
verhoudingen tussen de kinderen? Welke kinderen zijn leiders, wie zijn volgers? Wat is de 
groepsnorm? Aangezien groepssfeer een groot deel van het schoolplezier en ook resultaten 
kan beïnvloeden is het in ieders belang om dit goed te begeleiden.   
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar worden er door de kinderen, samen met de 
leerkracht, groepsafspraken gemaakt. We hanteren hiervoor het stappenplan zoals die 
benoemd wordt in het boekje “De gouden weken,” geschreven door Boaz Bijleveld. Deze 
gelden niet alleen in de klas maar ook op het plein. Afspraken over het werk, omgangsregels, 
etc. Het is prettig, wanneer u het er thuis ook met uw kind over heeft. 
 
Pauze: 
In de ochtend eten wij fruit en drinken wij wat. Wij spelen 15 minuten buiten. Tussen de 
middag lunchen wij op school en spelen wij ook 15 minuten buiten.   
 
 
Etui 



 

 

In groep 5 krijgen de kinderen allemaal hun eigen werkmateriaal, zoals schrijf - en 
kleurpotloden, pennen, een gum, schriften etc. Ook wordt er eenmalig een liniaal en een 
blokje per kind gegeven.  Hiervoor hebben de kinderen een etui nodig, wilt u deze 
meegeven? Hier passen al hun spullen in en dit voorkomt veel gezoek in de la. Het is niet 
toegestaan om werkmateriaal op tafel te houden (in een houder o.i.d.). Graag zien wij het 
aantal meegebrachte spullen van huis beperkt. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor 
de meegebrachte spullen.   
 
 
Koptelefoon/oortjes 
Van school krijgt uw kind een chromebook, welke op school moet blijven. U dient zelf een 
koptelefoon of oortjes mee te geven. Dit om geluidsoverlast in de klas te voorkomen.  
 
Gymnastiek 
We hebben gymles op maandag en donderdag van 13.30 - 14.15 uur. Op maandag geeft 
meester Danny de gymles en op donderdag meester Kelvin. Er wordt niet gedouched op 
school na de gymles. De hele gymtas gaat op donderdag mee naar huis. Geeft u de gymtas, 
met korte broek, t-shirt en (goed passende) gymschoenen op maandag weer mee? Graag 
een extra paar sokken in de gymtas wanneer uw kind op de slippers of sandalen naar school 
komt. 

Verzoek: controleert u (samen met uw kind      ) de maat van de gymschoenen?? 
 
Startgesprekken 
De startgesprekken zullen plaatsvinden in de week van 19 september 2022, waarbij ook uw 
kind aanwezig is. Voorafgaand aan de startgesprekken krijgt uw kind een nieuw 
startgesprekkenformulier mee, dat u samen met uw kind invult.   
 
Spreekbeurt/boekbespreking/nieuwsflits 
In groep 5 mogen de kinderen kiezen uit een spreekbeurt, boekbespreking of een 
nieuwsflits. Een schema en de nodige uitleg hierover volgt via Social Schools.  
 
Cultuurmenu 

Komend schooljaar staan er al verschillende activiteiten op het programma: 

Maandag 31 oktober 2022 gaan de kinderen naar erfgoed Endrik Maat van Giethoorn. 

Maandag 12 december 2022 gaan de kinderen naar de theatervoorstelling “van hamelen en 

the rats” in de Meenthe.  

 
Pleinafspraken 
In de pauzes hebben de leerkrachten pleindienst. De groepen 5 en 6 hebben samen pauze. 
Wij trachten de verplichte pauze van de leerkrachten zoveel mogelijk in acht te nemen. Er 
vindt vrijwel altijd een overdracht plaats, mocht er iets op het plein gebeurd zijn, terwijl een 
andere leerkracht pleindienst had. Uiteraard proberen wij in de pauze eventuele problemen 
zo goed mogelijk op te lossen. Groep 5 heeft een bak met divers buitenspeelgoed. Uiteraard 
zijn zij vrij om speelgoed van huis mee te nemen voor in de buitenpauze. U en uw kind 
dienen hierover zelf afspraken te maken. 
 
Verjaardagen 



 

 

Om 9.45 uur zingen we voor de jarige en mag er getrakteerd worden. Om teleurstellingen te 
voorkomen vragen wij u om uitnodigingen voor evt. feestjes buiten school aan genodigden 
uit te delen. De verjaardagen van de meesters en juffen vieren wij op onze meesters- en 
juffendag aan het eind van het schooljaar. Over de invulling van deze dag, krijgt u t.z.t. 
informatie. 
  
Cadeautjes verjaardagen 
Op onze school maken wij geen Vader -en Moederdag cadeautjes. We maken voor de 
verjaardagen van vader en moeder wel met de kinderen een cadeautje als ze dit willen.  
 
Vrije dagen 
Groep 5 gaat vrijdagmiddag nu ook naar school. Andere vrije dagen en vakanties staan in de 
kalender. Wilt u vrij vragen voor een speciale gelegenheid, dan kan dit via de directie. 

 

Ouderportaal van Parnassys 
We vinden openheid naar ouders belangrijk. Vandaar dat we hebben besloten om het 
ouderportaal van Parnassys open te stellen voor de ouders van onze school. Het 
ouderportaal is een website waarop informatie van en over uw kind staat. Dit in een AVG-
veilige omgeving. Er staan persoonsgegevens in, maar ook cijfers van toetsen en gesprekken 
kunnen erin komen te staan, zodat u dit kunt lezen. U krijgt na het inschrijven van uw kind 
een inlog (met uitleg), zodat u de website kunt bereiken.  
Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie 
tussen ouders en school. Graag wijzen we u erop dat wij als school de inhoud en lay-out van 
de modules niet kunnen instellen, dit gebeurt door Parnassys.  
 
Inlogprocedure  
Via Parnassys ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres bij de opgave van uw kind 
een schoolbericht met daarin vermeld een inlogcode (gebruikersnaam) en wachtwoord om 
de gegevens van uw kind(eren) te kunnen inzien. De eerste keer logt u in met deze 
gegevens. Aangezien het automatisch verstrekte wachtwoord een wirwar van cijfers en 
getallen is, verzoeken wij u om dit wachtwoord te wijzigen en het nieuwe wachtwoord goed 
te onthouden.  
 
Het wijzigen doet u op de volgende wijze:  
Nadat u bent ingelogd met het oorspronkelijke wachtwoord kunt u rechtsboven (bij het 
poppetje) uw profiel kiezen. Door te klikken op de knop "wachtwoord wijzigen" kunt u een 
eigen wachtwoord invoeren. De gebruikersnaam is niet te wijzigen.  
Mocht u onverhoopt uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan kunt u dit melden de 
school, via directie@schoolb.nl. Dan zullen wij u nieuwe inloggegevens toesturen.  
 
Wat kunt u vinden in het ouderportaal? 
Cito resultaten 
Oudergespreksformulieren 
Handelingsplannen 
Toetsresultaten zijn niet meer/ gedeeltelijk zichtbaar.  
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Modules Personalia en Medisch  
Als u op de naam van uw kind(eren) klikt, ziet u de volgende tabs:  
· Toetsen, hier ziet u de laatste resultaten van de gemaakte toetsen (vanaf groep 3) 
· Groep, hier kunt u de leerlingenlijst en het lesrooster aanklikken.  
· Over uw kind, hier ziet u nog 2 tabs:     

Personalia, met persoonlijke gegevens  
Medisch, met eventuele bijzondere medische gegevens  
Door op het potloodje te klikken, kunt u eventuele onjuiste gegevens corrigeren of 
aanpassen. Wij verzoeken u alleen gebruik te maken van deze mogelijkheid indien de 
gegevens echt niet juist zijn. Als u iets leest dat volgens u onjuist is en dat u niet kunt 
corrigeren, stuurt u dan een e-mail naar: directie@schoolb.nl  
 
Module Toetsen  
Op onze school wordt regelmatig getoetst. Dit om kinderen inzicht te geven in waar ze goed 
in zijn en waar ze nog stapjes kunnen zetten. Er worden methodetoetsen afgenomen 
(rekenen, spelling en taal), maar er worden ook methode onafhankelijke toetsen 
afgenomen. 
 
Methodetoetsen 
De toetsen die binnen de methodetoetsen worden afgenomen bestaan altijd uit 
verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden per stuk beoordeeld. Als een onderdeel 
onvoldoende is, bespreekt de leerkracht dit met uw kind en wordt hier extra aandacht aan 
besteed. Voorafgaand aan een hoofdstuk werken we met instaptoetsen, om de 
instructiebehoefte voor het hoofdstuk voor de kinderen zelf en de leerkrachten in kaart te 
brengen. Deze toetsen komen niet in het ouderportaal. 
 
Methode onafhankelijke toetsen: 
De meest bekende methode onafhankelijke toetsen zijn de toetsen uit het 
LeerlingVolgSysteem (LVS) van Cito. Dit instituut verzorgt ook de landelijke Eindtoets 
Basisonderwijs. Het doel van het toetsen is de vorderingen van een leerling over een reeks 
van jaren te volgen. De Citotoetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten 
vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep. Op deze 
manier wordt een zo objectief mogelijk beeld verkregen. Binnen dit LVS nemen we 
gedurende de schoolloopbaan van uw kind vanaf groep 3 de toetsen van Cito af. 
Basisscholen zijn wettelijk verplicht om regelmatig met methode onafhankelijke toetsen de 
niveaus van de kinderen vast te stellen en te registreren in een LVS.  
 
De scores van de Citotoetsen roepen bij ouders nog wel eens vragen op. Bijvoorbeeld als 
hun kind goede cijfers heeft op het rapport voor het onderdeel Spelling en bij Citotoets 
Spelling een IV (= onv) scoort. Dit heeft te maken met het feit dat kinderen voor de 
methodetoetsen kunnen oefenen en leren, terwijl dit bij Citotoetsen niet gebeurt. Cito doet 
ook een beroep op reeds behandelde stof en op het spontane leren in niet lesgebonden 
situaties. 
 

mailto:directie@schoolb.nl


 

 

Uitleg over hoe deze citotoetsen te ‘lezen’ vindt u in het portfolio van uw kind, op de groene 
pagina die vooraan bij het onderdeel zit. Ook kunt u altijd de leerkracht vragen voor extra 
uitleg. 
 
Gescheiden ouders  
Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels een 
eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is wel dat beide ouders 
zelf hun verschillende (e-mail)adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de 
rechterlijke macht zijn ontzet. 

 

Privacywetgeving 
In verband met de landelijk nieuwe privacywetgeving AVG, zijn wij genoodzaakt op een 
andere manier om te gaan met de gegevens van uw kind. Ook in de klas. Wij doen ons 
uiterste best om hier een draai aan te geven, waarin rekening wordt gehouden met wat 
nodig en werkbaar is, volgens de reglementen. Directie en IB sturen ons hierin aan. 

 

Tenslotte 
Wij hopen dat deze informatie duidelijk is en evt. vragen wegneemt. In combinatie met de 
weekbrief vanuit de groep, de nieuwsbrief vanuit de directie en de schoolgids verwachten 
wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Er wordt geen informatieavond gehouden. 
Mochten er nog vragen, onduidelijkheden of tips zijn, dan horen wij dat graag. We zien u 
graag allemaal bij de startgesprekken, waarbij ook uw kind aanwezig is.  
 
Mochten er nog vragen, onduidelijkheden of tips zijn, dan horen wij dat graag. 
We hebben er weer zin in en zien uit naar een fijne samenwerking met u als ouder(s), 
verzorger(s)!! 
 
Met vriendelijke groet, 
Kevin de Jong en Gerda Benedictus 

 
 
 


