
VAN HARTE WELKOM OP DE 
INFORMATIEAVOND VAN 
GROEP 1-2

Basisschool Klim Op



GROEP 1-2



WAT KOMT 
AAN BOD 

VANAVOND

� Voorstellen
� Een dag in groep 1/2

� Vreedzame school

� Portfolio

� Kijk!

� Rapport
� Social schools

� Uitstapjes

� Algemeen

� Bibliotheek

� Vragen



DAGINDELING

Ochtend:
� Inloop (5 min)
� Kleine kring/zelfstandig werken
� Dagopening
� Werken (spelen)
� Fruit eten en drinken
� Buiten spelen /gymmen

Middag:
� Werken
� Kringactiviteit
� Buiten spelen/gymmen



KRINGACTIVITEITEN

� We werken aan de hand van 
thema’s

Activiteiten:

� Taalactiviteiten:

Voorlezen, woordenschat, rijmen, 
letter van de week 

� Rekenactiviteiten:

Getalbegrip, meten, wegen, 
ruimtelijk inzicht
� Muziek: Muziekleerkracht Vera

� Vreedzame school







DAGOPENING

� Samen zingen
� Goedemorgen buren

� Bespreken van de dag 

� Dagritmekaarten

� Liedje of versje



VREEDZAME 
SCHOOL

� De vreedzame school is een 
programma dat kinderen 
helpt om hun sociaal-
emotionele vaardigheden te 
ontwikkelen zoals: rekening 
houden met elkaar, samen 
spelen, samenwerken, 
conflicten oplossen.

� Afspraken en regels

� Onze grondwet (voor de 
hele school).



WERKEN 
(SPELEND 

LEREN)

� Weektaken
� Werken met het planbord

� Opruimen

� Uitdagende materialen









FRUIT ETEN EN 
DRINKEN

� Fruit/groente en een beker
� We wassen eerst onze handen en 

zingen een liedje.

� Niet teveel!



BUITEN SPELEN







GYMMEN

� Gymschoenen (op de gang in 
een zakje)

� We gymmen in hemd en 
onderbroek

� In de speelzaal op school

� Op woensdag gymmen we om 
de week.







PORTFOLIO

� Wat is een portfolio?

� Verzameling van het werk van een kind.

� Het laat het proces van de brede ontwikkeling van een kind 
zien en de resultaten.

� Een map om trots op te zijn!

� Wat is het doel van een portfolio?

� Kinderen actief betrekken bij het leerproces.

� Kinderen leren reflecteren; door terug te kijken en te zien wat 
ze geleerd hebben. Dit vergroot hun zelfvertrouwen en 
intrinsieke motivatie wat het leren stimuleert.

� Vergroten van interactie tussen leerkracht en kind.

� Kind kan aan de ouders duidelijk maken waar het aan werkt.

� Kindgesprekken:

� Wat wil je leren? (eigenaarschap)

� Hoe ga je dat bereiken?

� Letter van de week, tekeningen en knutselwerkjes



KIJK! LEERLINGVOLGSYSTEEM

� Kijk! is een ontwikkelingsvolgmodel
waarbij we kijken naar de kinderen 
(observeren) en registreren hoe ver 
ze zijn in hun ontwikkeling. 

� Om kinderen zo goed mogelijk te 
kunnen begeleiden in hun 
ontwikkeling, is het belangrijk om 
een duidelijk beeld te hebben van 
het ontwikkelingsverloop 



RAPPORT

Groep 1:
� oktober: Zien rapport (welbevinden en 

betrokkenheid)

� januari: portfolio

� juni: portfolio

Groep 2:
� oktober: Zien rapport (welbevinden en 

betrokkenheid)

� januari: portfolio + kijk! rapport

� juni: portfolio + kijk! Rapport

� CITO taal en rekenen (in januari en juni voor groep 2)

� Hulpvragen: Interne begeleider Mariska Leijten





SOCIAL SCHOOLS

� Alle communicatie op één plek: Nieuwsbrief, 
agenda en berichten

� Tijdbesparend en effectief: Snel bij informatie
� Veilig: De data blijft binnen de school, AVG 

proof

� De schoolapp houdt je op de hoogte van 
inhoudelijke en leuke updates uit de klas: 
Persoonlijke berichten van de leerkracht

� Kalender op je eigen mobile

� Oudergesprekken



BIBLIOTHEEK OP 
SCHOOL

� Dinsdagmiddag mogen de 
kinderen boeken lenen uit onze 
schoolbibliotheek.

� Ze krijgen daarvoor een biebtas.

� Kwijt?



UITSTAPJES

9 oktober:
� Wandeling Avonturenpad Docus De Das in Schaijk

……. Januari:
� OKVO project (kunstinstelling voor het onderwijs) 
� Poppentheater Marag

24 juni:
� NME centrum: Dierenrijmelarij

Nader vast te stellen datum:
� Groepsbezoek bibliotheek



ALGEMEEN

� Extra ondersteuning in de 
klas.

� Toilet bezoek
� Vieren van de verjaardag
� Cadeautjes papa en mama
� Spullen meenemen van thuis

� Verlof 
� Overblijven 
� Blokschrift
� Uitzwaaien in de ochtend



ZIJN ER 
NOG 
VRAGEN?



� Controleren gegevens 

� Verjaardag invullen op de 
kalender

� Naam schrijven in blokschrift


