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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen uit groep 5 
Schooljaar 2021– 2022 

 
 

In dit boekje staan een aantal belangrijke en praktische zaken van groep 5. Via Social Schools 
wordt u verder geïnformeerd, ook middels een weekbrief. 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. 
 
Meesters en juf 
Groep 5a 
Meester Wolter staat op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep. Op vrijdag is hij op 
school voor ICT-zaken. 
Juf Nancy staat op donderdag en vrijdag voor de groep. Op de woensdag is juf Nancy op 
school voor (studenten)begeleiding. 
 
Groep 5b 
Juf Gerda is er op maandag t/m donderdag. Op vrijdag is er een vervanger, naam volgt zsm. 
 
 
Aanvangstijden 
De schooldeur gaat om 8.15 uur open en om 8.30 uur start de les. Voor schooltijd kunt u 
dringende zaken natuurlijk altijd melden bij de leerkracht. 
Informatie voor de leerkracht kunt u, behalve persoonlijk, ook mailen.  
 
 
Communicatie 

 
 
 

De communicatie tussen school en ouders vinden wij erg belangrijk. In deze tijd des te meer. 
Daarbij is ons doel alle ouders zo goed mogelijk te betrekken bij de verschillende activiteiten 
van onze school. Daarbij moeten we rekening houden met de privacywetgeving. Daarom 
gaan wij gebruik maken van het platform ‘Social Schools 3.0’. Met het idee om nog 
gestroomlijnder met u te communiceren. De communicatie via Whatsapp, Klasbord en deels 
Parnassys komen hierbij te vervallen. We hebben hier het afgelopen schooljaar ook al mee 
gewerkt, maar hieronder nog even toelichting bij het gebruik van SC. 
Wat is nu Social Schools?  
Social Schools is een communicatieplatvorm, dat lijkt op een combinatie tussen Whatsapp, 
Parnassys en Klasbord, waarmee we u op de hoogte kunnen houden via tekst, foto en film 
van bijvoorbeeld:  
• Inhoudelijke en leuke updates uit de klas; 
• Persoonlijke berichten van de leerkracht; 
• Weekmail; 
• Het inschrijven op oudergesprekken (info volgt tzt). 
Social Schools kunt u installeren op uw telefoon of tablet. Daarnaast kunt u ook gebruik 
maken van de website (app.socialschools.eu) om in te loggen. Aan u de keus. 



 

 

U heeft zich aan het eind van vorig schooljaar al aangemeld via een koppelcode. Hierdoor 
heeft u toegang tot Social Schools en ziet u uw kind(eren) met bijbehorende groepen.  Er zijn 
vele mogelijkheden met deze app. Te veel om nu uit te leggen, maar klik thuis eens op de 
verschillende menu’s. U kunt Social Schools aanpassen aan uw eigen voorkeuren.  
Wel blijven we de nieuwsbrieven en andere ‘zakelijke’ informatie versturen via Parnassys. 
Wanneer u nog vragen heeft over Social Schools, dan kunt u een mail sturen naar 
wolter.delange@stichtingopkop of naar rene.jansen@stichtingopkop.nl .  
 

Ouderportaal van Parnassys 
Onze school werkt met Parnassys. Dit is een informatiesysteem waarin wij alle informatie 
over uw kind verwerken. In dit systeem is het ook mogelijk om toetsen te verwerken. Deze 
toetsen komen digitaal, of door ons handmatig ingevoerd, in het ouderportaal terecht. De 
scores van de toetsen zijn dan thuis door ouders/verzorgers in te zien. Hiervoor heeft u een 
inlogcode nodig, die u reeds ontvangen heeft. Heeft u geen inlogcode of bent u deze kwijt, 
mailt u dan even naar directie@schoolb.nl. Dan zult u een nieuwe code ontvangen. 

 
Bij vragen, opmerkingen of onduidelijkheden nodigen wij u uit om bij de leerkracht van uw 
kind te komen. Loopt u even binnen voor- of na schooltijd, dan overleggen we op dat 
moment of maken ter plekke een afspraak. Na schooltijd is er (bijna) altijd tijd voor een 
gesprek. 
Wij streven ernaar om het e-mailverkeer zo beperkt mogelijk te houden.  
Voor veel zaken geldt: een beller is sneller (0521-513446)! 
Niet-dringende en/of praktische zaken kunnen wel via e-mail worden doorgegeven. 
Wanneer u ons e-mailt, mag u binnen 3 werkdagen van de leerkracht die u heeft 
aangeschreven een reactie verwachten. In de praktijk zullen we veel sneller reageren 
natuurlijk.  Onze e-mailadressen: 
 
5a: Wolter.delange@stichtingopkop.nl  
      Nancy.hoekstra@stichtingopkop.nl  
5b: Gerda.benedictus@stichtingopkop.nl 
 
Dringend verzoek: Wilt u bij een e-mail voor groep de duo-collega in de “cc” zetten, zodat 
beide collega’s 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 
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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: 
Groep 5 heeft ’s morgens 15 minuten pauze buiten. Wilt u eraan denken gezond eten en 
drinken mee te geven. Voor het buitenspelen hebben we binnen fruitpauze. 
Tijdens het buitenspelen zijn er leerkrachten aanwezig. Bij slecht weer mogen de kinderen in 
de klas keuzewerk doen. Om 11.45 uur eten we gezamenlijk in de klas. Vanaf 12.00 uur tot 
12.30 uur zijn wij buiten. De middaglestijd is vanaf 12.30 uur tot 14.15 uur. 
Op de vrijdag is de middagpauze een kwartiertje later i.v.m. eind uitgaan van de onderbouw. 
De kinderen zijn op woensdag om 12.15 uur vrij. 
 

Etui 
In groep 5 krijgen de kinderen ook allemaal eigen werkmateriaal, zoals potloden en pennen. 
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.). 
 
Koptelefoon/oortjes 
De lessen van rekenen en taal/spelling worden (gedeeltelijk) digitaal verwerkt. Hiervoor 
hebben de kinderen allemaal hun eigen chromebook ter beschikking. Wilt u uw kind goed 
werkende oortjes meegeven, zodat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de 
middelen? 
 
Gymnastiek 
We hebben gym op maandag en donderdag. Op beide dagen krijgen de kinderen les van een 
vakdocent, meester Danny (ma) en meester Kelvin (do). 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? 

Verzoek: controleert u (samen met uw kind      ) de maat van de gymschoenen?? 
 
Portfolio-gesprekken/Startgesprek 
Bij ons op school is het gebruikelijk dat uw kind jaarlijks twee portfoliogesprekken heeft. 
Deze kind-oudergesprekken voeren we vanaf de kleutergroepen. Ook in groep 5 worden er 
data geprikt, waarop uw kind zelf gaat vertellen over zijn/haar ontwikkeling en vorderingen 
aan de hand van verzameld werk. U krijgt hier t.z.t. een uitnodiging voor. We weten nu nog 
niet hoe we deze gesprekken kunnen gaan voeren.  
In het begin van het jaar is er ook weer het startgesprek. Ook hiervoor ontvangt u t.z.t. een 
uitnodiging. Deze gesprekken worden vooralsnog digitaal gevoerd. Vooraf wordt u weer 
gevraagd het vragenformulier in te vullen en met ons te delen. 
Indien wenselijk is er altijd ruimte om een gesprek met de leerkrachten aan te vragen. 
 
Spreekbeurten/boekbespreking/Nieuwsflits  
De  kinderen maken dit schooljaar een keuze tussen het geven van een spreekbeurt, een 
boekbespreking of een Nieuwsflits.  



 

 

Bij de boekbespreking is het de bedoeling dat kinderen de klas enthousiasmeren voor het 
boek dat ze hebben gekozen, bij de Nieuwsflits kiezen ze een actueel onderwerp om toe te 
lichten. Bij de spreekbeurt kiezen de kinderen een onderwerp naar keuze. 
Hiermee oefenen de kinderen in het spreken voor de klas en zijn ze betrokken bij de 
actualiteit. De vorm waarin ze dit doen staat vrij; naar eigen inzicht/creativiteit in te vullen. 
Indien wenselijk kunnen de leerlingen een ‘handleiding’ ontvangen over hoe ze dit zouden 
kunnen doen. Ook voor dit onderdeel maken we rond de kerstvakantie een indeling. 
Daarnaast oefenen de kinderen met Blink ook het presenteren voor de groep. 
 
 
Kinderpodium 
Hopelijk kunnen we dit schooljaar weer met de klas een optreden verzorgen voor de school, 
vaders, moeders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden! De datum van optreden is voor 
groep 5a en 5b op vrijdag 28 januari. Zet u deze datum vast in uw agenda?  
 
 
Hulpouders 
Bij de verschillende activiteiten die er dit jaar voorbij komen, kunnen we hopelijk (weer) een 
beroep op u doen. Mocht er hulp/begeleiding wenselijk zijn, dan laten wij u dit via Social 
Schools tijdig weten. Alvast dank! 
 
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 op 13 juli. 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 moet dit via de directie 
aanvragen. 
 
 
Handleiding ouderportaal ParnasSys  SchoolB te Steenwijk 

 
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.  

 
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 war 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 de kleutergroepen de toetsen van 

Cito af. Basisscholen zijn wettelijk verplicht om regelmatig met methode onafhankelijke toetsen de 
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niveaus van de kinderen vast te stellen en te registreren in een LVS. Op school werken wij met een 

toetskalender. In de maanden januari/februari en juni worden de meeste Citotoetsen afgenomen.   

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.   

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. 

  

  
Hoe dient u de Citoscores te lezen?  

Als team hebben we ervoor gekozen de Citoscores in een grafiek en tabel mee te geven in het 

portfolio en te plaatsen in het ouderportaal. En deze vervolgens te bespreken tijdens de ouder- en 

ouder-kind-gesprekken.  In principe maken leerlingen de toets die bij hun 'Didactische leeftijd' 

hoort. Leerlingen maken dus de E5 aan het einde van groep 5. In speciale gevallen wijkt dit af. 

Vraagt u dan even de betreffende leerkracht. 

Het niveau, I tot en met V (Romeinse cijfers), duidt aan hoe goed die stof beheerst wordt, vergeleken 

met alle andere leerlingen in Nederland uit die jaargroep. De verdeling is als volgt: de beste 20 

procent krijgt een I, de 20 procent die daarop volgt krijgt een II, de volgende 20 procent een III. De 

volgende 20 procent krijgt een IV, en de laatste 20 procent een V. Een V-score betekent dus dat het 

kind bij de 20 procent laagste scoorders van zijn of haar leeftijd hoort. Inhoudelijke informatie geeft 

die score verder niet.  

Niveau % Interpretatie 

I 20 Ver boven het landelijk gemiddelde 

II 20 Ruim boven het landelijke gemiddelde 

III 20 De gemiddelde groep leerlingen 

IV 20 Onder het landelijk gemiddelde 

V 20 Ver onder het landelijk gemiddelde 

Verschillende toetsen, doorlopende score  

Er zijn B ( begin), M (midden) en E (eind)toetsen. Alle toetsen, M3 tot en met M8, zijn verschillend. 

Maar voor elke toets geldt dat de daarop behaalde score kan worden omgezet naar een score op één 

en dezelfde schaal, de Vaardighsscore. Aan de hand van deze vaardigheidsscore kan dan weer het 

niveau worden bepaald. 

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 (digitaal) bij de startgesprekken. 
 
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, 

Wolter de Lange, Gerda Benedictus, Nancy Hoekstra 
 
 
 


