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Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Voor u ligt het informatieboekje van groep 8. Lees 

dit boekje goed door. Er staat veel nieuwe en 

nuttige informatie in over de werkwijze in groep 8. 

Ook worden regels en afspraken beschreven. Als 

er vragen over de inhoud van dit boekje zijn kunt 

u mij mailen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvangstijden 

• De school begint ’s morgens voor de bovenbouw om 08.30 uur. Rond 08.25 uur worden de 

kinderen van buiten opgehaald. Tot deze tijd is de toegangsdeur dicht. De jassen en tassen 

hangen de kinderen op aan hun eigen locker. Om 08.30 uur start de les. Wilt u zorgen dat uw 

kind op tijd is. Te laat komen wordt geregistreerd. De schooldag eindigt op maandag, 

dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur. Op woensdag eindigt de schooldag om 12.15 

uur.  

• De lessen starten zoals beschreven om 08.30 uur. Ik vraag u daarom om voor korte vragen 

even een bericht te sturen op Social Schools. De langere gesprekken kunnen op afspraak 

gepland worden.  

• Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Skeeleren, waveboarden e.d. (kleine wieltjes) 

wordt, bij verantwoord gebruik, toegestaan! 

Absentie 

Wilt u zo vriendelijk zijn, bij ziekte, vóór 8.00 uur te bellen of een bericht naar de leerkracht 

te sturen via Social Schools? Is uw kind zonder kennisgeving afwezig dan wordt er naar huis 

gebeld. Wanneer uw kind een arts bezoekt, vernemen we dit graag van u persoonlijk, 

schriftelijk of via email. Het telefoonnummer van School B is 0521 – 513446.  

Afscheidsavond 

De officiële afscheidsavond van groep 8 vindt waarschijnlijk plaats op maandagavond 11 juli 

2022. Ik wacht nog op akkoord van de Meenthe voor deze datum. Wanneer ik meer weet 

laat ik dit z.s.m weten. Op deze avond zal de musical worden gespeeld en vervolgens zal de 

afscheidsavond plaatsvinden. Verdere informatie hierover volgt t.z.t. De leerlingen van groep 

8 hebben 2 dagen eerder vakantie; op donderdag 14 en vrijdag 15 juli zijn zij al vrij. 

Schoolkeuze en centrale eindtoets (= verplicht): 

Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht 

geworden. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het 

gebied van taal en rekenen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan. De centrale 

eindtoets toetst de inhoud van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle 

rekendomeinen binnen de referentieniveaus.In chronologische volgorde: 

• Tussen 6 en 17 september vinden er startgesprekken plaatst. De startgesprekken 

zijn in groep 8 met de kinderen, ouders en leerkracht. Tijdens het startgesprek 

maken we kennis met elkaar. Tijdens deze gesprekken wordt het voorlopig 

schooladvies van groep 7 niet inhoudelijk besproken. 

• In de week van 22 en 29 november zal het voorlopig adviesgesprek plaatsvinden in 

combinatie met het portfoliogesprek. Deze gesprekken zijn met de kinderen én 

ouders.  

• Normaliter vindt er rond eind november een informatieavond plaats van de RSG 

Tromp Meesters en CSG Eekeringe. Tijdens deze bijeenkomst stellen zij zich aan u 

voor. U maakt kennis met verschillende scholen uit Steenwijk én met de 

verschillende schoolniveaus die er zijn in het VO (voorgezet onderwijs). Dit is een 

avond alleen voor de ouders. Er volgt te zijner tijd meer informatie over de datum, 



locatie en tijd. Door de coronamaatregelen kan ik u nog niet precies vertellen op 

welke manier en welke datum dit plaatst gaat vinden.  

• Eind januari/begin februari zijn de Open dagen van diverse Vo-scholen. 

• In de week van 7 februari en 14 februari volgt dan een gesprek met u en uw kind 

over de definitieve schoolkeuze tevens presenteert uw kind in dit gesprek zijn of 

haar portfolio. U krijgt na afloop van dit gesprek de inschrijfformulieren mee naar 

huis. U heeft ongeveer een week de tijd om dit in te vullen en ik ontvang deze 

papieren graag vóór de voorjaarsvakantie weer ingevuld en wel terug op school. Ik 

zal zorgen dat de aanmelding van uw kind binnenkomt bij de school voor Voortgezet 

Onderwijs. Citaat-‘Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating 

van leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het 

schooladvies gaat het zwaarst wegen.”-einde citaat (uit: “De centrale eindtoets PO in 

2015, informatie voor scholen.” Uitgegeven door: Het College voor toetsen en 

examens). 

• Op 13 en 14 april 2022 wordt er een door het ministerie verplichte Centrale 

Eindtoets afgenomen. 

• Aan het einde van het schooljaar gaat uw kind een ochtend kennismaken op 

zijn/haar nieuwe school, samen met de huidige klasgenoten die naar dezelfde school 

gaan. U wordt t.z.t. geïnformeerd over de precieze datum. 

E-mail: 

Elke vrijdag zal, net als afgelopen jaar, een weekmail verstuurd worden met informatie over 

de afgelopen week en waar nodig informatie over de komende week. Voor vragen of 

opmerkingen kunt u mij altijd een bericht sturen via Social Schools. Ik probeer zo snel 

mogelijk te antwoorden, maar antwoord zeker binnen 3 werkdagen. Mijn emailadres is: 

Nicole.Heite@stichtingopkop.nl 

En voor de woensdag is dat: 

Annie.Oostenbrink@stichtinopkop.nl 

Excursies: 

Het zal dit schooljaar een aantal keer voorkomen dat we op excursie gaan. Het kan zijn dat 

wij een beroep op u doen als begeleider of het verzorgen van het vervoer (indien 

noodzakelijk). 

Gymnastiek: 

De kinderen hebben op maandag en vrijdag gymnastiek. Maandag geeft onze vakleerkracht 

meester Danny gym, op donderdag geeft onze nieuwe vakleerkracht meester Kelvin de 

gymles. We verwachten dat kinderen gymmen in een korte broek, t-shirt en op (goed 

passende) gymschoenen. Wanneer uw zoon of dochter niet kan gymmen, wilt u dit dan 

doorgeven met de reden of meldt het via Social Schools aan mij. Het is verstandig om op de 

gymdagen geen kostbaarheden om te doen of mee te laten nemen. Tijdens de gymlessen 

moeten de sieraden af. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor deze spullen. Vanwege de 

coronamaatregelen mag er in de gymzaal nog niet gedoucht worden. Wel is het zéér 

gewenst dat de kinderen deodorantrollers gebruiken; het gebruik van spuitbussen is niet 

toegestaan. 
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Huiswerk: 

Wij trainen de kinderen in groep 8 in het plannen van het maak-en leerwerk. Dit geeft de 

kinderen en flinke voorsprong op de middelbare school. Bijna elke donderdag krijgen de 

kinderen een snelhechter met nieuwe huiswerkopdrachten mee. Wilt u erop toezien dat de 

kinderen het huiswerk leren/maken en dat deze map ook weer meegaat naar school op 

donderdag een week later.  

Wij houden bij of het huiswerk af is/meegenomen; het consequent maken van huiswerk is 

één van de punten die we meenemen tijdens de gesprekken voor keuze van het voortgezet 

onderwijs en ons definitieve advies voor uw kind. 

Klassenafspraken: 

Elke klas heeft zo zijn eigen groepsdynamiek. We merken dat elk jaar, na de 6 weken 

zomervakantie, binnen elke groep opnieuw “de piketpaaltjes uitgezet” worden. 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, in samenspraak me mij, klassenafspraken 

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. Daarnaast werk ik geregeld met Leefstijllessen om ervoor te zorgen dat alle 

kinderen op een zo plezierig mogelijke manier met elkaar leren omgaan. 

Klassendienst: 

In de klas hebben we vaste klassentaken. Per week wordt dat gewisseld. U kunt dan 

bijvoorbeeld denken aan de boekenkast weer netjes maken, de klas vegen, hulp bij 

handvaardigheid, krukjes op de tafel zetten in de centrale hal of het legen van de prullenbak. 

De meeste taken kunnen aan het eind van de dag onder schooltijd gedaan worden, sommige 

taken kunnen echter pas als de klas leeg is (vegen) en de kinderen bij hun lockers vandaan 

zijn (gangcontrole). Vraagt u uw kind wat zijn/haar taak van deze week is? 

Mobiele telefoons: 

Kinderen hebben onder schooltijd over het algemeen geen mobiele telefoon nodig. Mijn 

advies is dan ook om ze zo veel mogelijk thuis te laten, uw kind is zelf verantwoordelijk 

wanneer de telefoon wél meegenomen wordt. Mocht uw kind om een speciale reden toch 

een telefoon o.i.d. meenemen en gebruikt hij/zij deze tijdens schooltijd op een andere 

manier dan afgesproken, dan wordt deze ingenomen en aan het eind van de dag weer 

teruggegeven. 

Musical: 

De afscheidsmusical van groep 8 wordt waarschijnlijk op maandag 11 juli 2022 opgevoerd in 

de Meenthe. Verdere praktische informatie volgt in maart.  

Pauze, buitenspelen en bevorderen van gezond gedrag: 

Groep 8 heeft ’s morgens 15 minuten pauze; zij spelen dan buiten. Tussen de middag 

lunchen de kinderen 15 minuten samen met de eigen leerkracht in de klas. Na het lunchen 

hebben de kinderen weer een half uur pauze. Ook in deze grote pauze spelen alle kinderen 



buiten. Tijdens het buitenspelen is er altijd een pleinwacht (leerkracht) aanwezig. Bij slecht 

weer mogen de kinderen op de gang of in de klas zijn. Wilt u eraan denken uw kind gezond 

eten en drinken mee te geven? 

Schoolkamp: 

Het4-daagseschoolkamp van groep 8 vindt plaats op 4 tot en met 7 juli 2022,(onder 

voorbehoud, ik ben nog in overleg voor een accommodatie). De kinderen overnachten daar 

drie nachten. Wilt u uw zoon of dochter daar (indien noodzakelijk) zoveel mogelijk op 

voorbereiden? U krijgt na de meivakantie de praktische informatie over het schoolkamp. U 

wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht over de kosten met betrekking tot het 

schoolkamp. 

Spreekbeurten/ boekbespreking: 

Alle kinderen komen dit schooljaar één keer aan de beurt om een spreekbeurt én een 

boekbespreking te houden. De invulling van de spreekbeurten is in principe vrij. Er wordt, in 

groep 8, meer gelet op het niveau van het onderwerp en de inhoud van de spreekbeurt. 

Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen binnen de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en 

biologie (geen huisdieren, wel katachtigen bijvoorbeeld). Wij gaan ervan uit dat de kinderen 

thuis de nodige begeleiding krijgen bij de voorbereiding hiervan. Mocht er onverhoopt een 

andere activiteit, excursie of project zijn op de dag dat een spreekbeurt/boekbespreking 

staat gepland, dan zoekt de leerkracht altijd samen met de leerling naar een ander moment. 

Werken met een taakbrief:  

De kinderen werken met een weektaakbrief. Elke maandag begint de nieuwe taakweek, elke 

vrijdag moeten de taken klaar zijn. Op de taakbrief staat het werk dat die week gemaakt 

moet worden. Ook staan de leerdoelen van die week op de taakbrief. Kinderen weten dan 

welke stof zij die week aangeboden krijgen en kunnen op die manier hun specifieke leerdoel 

van die week bepalen. De kinderen zijn, in veel gevallen, vrij om zelf te plannen, wanneer ze 

welk werk gaan maken en welke instructies ze willen volgen. Sommige kinderen lukt het niet 

zelfstandig te plannen, zij worden hierin door de leerkracht individueel ondersteund. Er 

wordt wekelijks me de kinderen gereflecteerd op het leerproces. 

Verjaardagen & traktaties (allergie): 

Bij verjaardagen mag uw kind de klasgenoten en de leerkrachten trakteren. In de klas wordt 

er voor de jarige gezongen. Door de coronamaatregelen mogen de kinderen niet de 

klassenrond. De traktatie voor de leerkrachten mag wel in de lerarenkamer gezet worden. 

Wilt u tijdig aangeven, of uw kind laten aangeven, wanneer uw kind gaat trakteren? 

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 

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. 

Als u vragen heeft over het informatieboekje stelt u deze dan gerust. 

Graag tot ziens! 

Nicole Heite 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


