
 Maatjesklas en achterwacht
Als het je niet lukt om op de groene stoel na te  
denken dan ga je naar de maatjesklas. Daar staat  
ook een groene stoel. Meestal lukt het om hier  
een goede keuze te maken. Soms lukt het niet.  
Dan roept het klassenteam de achterwacht. Dit zijn  
meesters en juffen die geen groep hebben. Zij  
helpen je om weer mee te kunnen doen met de 
groep.

 Verjaardag
Als je jarig bent, mag je dit vieren in de groep. Je 
mag een traktatie meenemen voor de kinderen in 
de klas en als je het leuk vindt ook voor de juffen en 
meesters (dit is niet verplicht). Samen met je juf of 
meester leg je een verjaardagskaart in de teamkamer 
waar alle juffen en meesters iets opschrijven.

 Feesten en uitjes
Ieder jaar gaan alle groepen op schoolreisje. Ook 
worden de Koningsspelen gevierd en vieren we 
Kerst. Soms heeft je groep een speciaal uitje. Al deze 
dingen worden van te voren meerdere keren in de 
groep goed uitgelegd. Ook letten wij er op dat het 
voor iedereen zo rustig en voorspelbaar mogelijk 
verloopt. Zo ben je goed voorbereid en wordt het 
een leuk feestje.
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Wat leuk dat je bij ons op school 
komt! Vandaag heb je al kennis  
kunnen maken met de school, het 
lokaal en de nieuwe meester of 
juf. In deze folder vind je nog wat 
extra informatie over onze school. 
Deze kan je thuis nog eens rustig 
doorlezen. We wensen je een fijne 
tijd toe bij ons op school!

 Start van het schooljaar
Op de eerste twee dagen van het nieuwe schooljaar 
zijn er ‘startgesprekken’. Je krijgt hiervoor een uitno-
diging thuis gestuurd met een datum en tijdstip. Op 
dat moment kom je samen met (één van) je ouders 
op school voor een gesprekje met het klassenteam. 
Het klassenteam is de leerkracht en onderwijsassis-
tent van de groep. Zo kunnen ze jou al een beetje 
leren kennen. Ook kan je zelf nog vragen stellen.  
Het schooljaar start op woensdag. Het kan zijn dat 
je wat later begint of start met bijvoorbeeld halve 
dagen. Hier maakt het klassenteam afspraken over 
samen met je ouders.

 Schooltijden
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag duurt 
de schooldag van 8.30 uur tot 14.30 uur. Op woens-
dag is dit van 8.30 uur tot 13.00 uur. Alle kinderen 
lunchen op school. Op woensdag is dit een keuze; 
het mag, maar het hoeft niet. Als je ’s ochtends op 
school komt, ga je naar je eigen klas. Je hoort van je 
meester of juf wat je dan mag gaan doen.

 Buiten spelen
We spelen twee keer per dag buiten op school. Er 
zijn pauzes waarin je zelf een activiteit mag kiezen en 
pauzes waarin er een activiteit wordt georganiseerd 
waaraan je meedoet.

 Werken in de klas
Iedere dag wordt er in de klas gewerkt. Dit doen 
we zo voorspelbaar en overzichtelijk mogelijk: op 
het bord staat de planning van de dag en er is een 
timetimer zodat je weet hoeveel tijd je nog hebt. 
Ook zijn er vaste plekken om werk in te leveren en 
je weet altijd wat je kan doen als je klaar bent. Het 
werk wat je moet maken staat duidelijk op het bord 
geschreven.

 Doelen
In iedere groep wordt er aan doelen gewerkt. Dit 
zijn doelen voor de hele groep en een doel voor jou 
alleen. Als je het doel in de groep laat zien krijg je 
bijvoorbeeld een diamant (onderbouw) of een krul 
(bovenbouw). Hiermee kan je sparen voor ‘leuke  
dingen’, zoals het meenemen van speelgoed van 
thuis, een filmpje kijken of tosti eten op school.

 De groene stoel
In iedere groep staat een ‘groene stoel’. Dit is een 
herstelplek/nadenkplek. Je kunt hier gebruik van  
maken om rustig te worden. Het klassenteam werkt 
met het ‘Switch systeem’. Door dit systeem komt je 
naam op het bord te staan als je iets doet wat niet 
mag. Door de twee streepjes die er daarna achter 
komen heb je de mogelijkheid om weer het goede 
gedrag te laten zien. Lukt dit niet dan ga je naar de 
groene stoel voor 5 (onderbouw) of 10 minuten  
(bovenbouw) om daar tot rust te komen, te herstellen 
en stap voor stap te leren nadenken over je gedrag.

 Taxi
Veel leerlingen komen met de taxi naar school. De 
chauffeur haalt je dan thuis op en brengt je naar 
school. De chauffeur loopt met je mee naar school of 
je loopt zelf naar school. Aan het einde van de dag 
loop je samen met de klas naar de taxi parkeerplaats. 
Per klas hangt er een bordje op het hek, zodat je 
weet waar je op de taxi kunt wachten. De taxi’s staan 
op vaste plekken te wachten.

 De groep
Onze groepen hebben namen van bomen: Appel, 
Esdoorn, Kastanje, Beuk, Populier, Plataan en Wilg. 
Bij de groep is een vaste plek waar je je jas en tas 
kan ophangen. In de groep heb je een eigen tafel en 
stoel. Deze kan rustig alleen staan, in tweetallen of in
een groepje.

 Schoolregels
Om het voor iedereen op school fijn te houden,  
hebben we 6 schoolregels. Ook hangt er in iedere 
groep een rood laddertje (het logo van de school) 
met daarop wat wij belangrijk vinden: zorg voor 
jezelf, de ander, de spullen.

 Eten en drinken
In de ochtendpauze is er tijd om wat te eten en  
drinken. Denk hierbij aan fruit of een gezonde koek. 
In de middagpauze lunchen we in de groep. Hier-
voor neem je brood en drinken mee naar school.

 Gym
Twee keer per week is er gym in de gymzaal. Je hebt 
hiervoor een gymtas met gymkleding en gymschoe-
nen nodig. Je gymtas mag je op school laten. Voor 
het weekend kun je je tas meenemen, zodat je gym-
kleding gewassen kan worden.




