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Frans Halslaan 17 

5143 GJ Waalwijk 

0416-563963 
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Schooljaar 2021-2022 Groep  

 
Inhoud: 
1. Pedagogisch klimaat 
2. Boeiend Onderwijs 
3. Algemene Zaken 

4. Groepsgebonden onderwerpen  
5. Vakgebieden 

 
Algemene schoolregel:  
Wij zorgen er samen voor dat iedereen zich prettig kan voelen op onze school. 
 

1. Pedagogisch Klimaat 

Basisschool Meerdijk wil onderwijs afstemmen op de pedagogische en didactische behoeften van 
leerlingen. Een en ander heeft kans van slagen als verschillen in behoeften en mogelijkheden 
tussen kinderen geaccepteerd en gewaardeerd worden.  
We hopen binnen onze school, dat elk kind tot optimale ontplooiing komt. Als in voldoende mate is 
voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de 
behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’) en aan de behoefte aan 

competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie, inzet en 
zin in leren. 
 
Het pedagogisch klimaat wordt ondersteund door de inzet van de Kanjertraining, een praktische 

methode voor de sociale emotionele ontwikkeling.  
Met de Kanjerlessen hopen wij emotionele bewustwordingsprocessen te stimuleren en te 
begeleiden om te komen tot sociale vaardigheden en inzichten. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de 
basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 
schoolklimaat.  

Interne begeleider  
Mevr. Nicole Lebens is de Intern Begeleider (IB-er) op school. Zij heeft een coördinerende taak. Die 
taak richt zich op de zorgstructuur van de school. De zorgstructuur is de term die wordt gegeven 
aan het samenspel van routines en beleid, die ervoor moeten zorgen dat elke leerling in de school 
de zorg krijgt die nodig is. 
 

Ib-er zorgt ervoor dat er een duidelijke cyclus is in de school. Binnen die cyclus kunnen de 
leerkrachten in hun groep observeren/signaleren, plannen maken en evalueren. De Ib-er voert 

geplande en spontane gesprekken met de leerkrachten om samen de bevindingen in een groep 
door te spreken. De ib-er is zo een vraagbaak voor leerkrachten en voor ouders. Omdat de ib-er 
een schakel is tussen de school en externe zorg, onderhoudt zij ook het netwerk met het 
samenwerkingsverband en externe zorginstanties. Mevr. Nicole Lebens is bereikbaar op maandag, 

dinsdag en donderdag.  
 

Interne vertrouwenscontactpersonen  

Mevr. Nicole Lebens is de interne vertrouwenscontactpersoon (IVP-er). Tijdelijk is mevr. 
Petra Soethout de 2de vertrouwenscontactpersoon. De contactpersonen zijn er binnen de 
school voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft en zijn/haar verhaal wil vertellen. 

En bij het vinden van een oplossing steun wil. Op school hangen twee brievenbussen waar 
de leerlingen briefjes in kunnen stoppen met berichten over hun welbevinden en de 
omgang met elkaar.  
De brievenbussen worden op gezette tijden geleegd en de briefjes worden verwerkt door 
de IVP-ers. In de eerste weken van het schooljaar bezoeken de IVP-ers de klassen en 

vertellen over hun rol en de mogelijkheid voor het kind hun verhaal te delen. Tijdens het 
bezoek van de IVP-ers wordt er ook gesproken over (seksuele) weerbaarheid, elkaars 

grenzen, omgaan met elkaar (ook op social media) en hoe de leerlingen hulp kunnen inschakelen 
als dit nodig is.   
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Klassenregels 

We hebben op onze school gekozen voor 1 schoolregel en 5 subregels, die overal op van 
toepassing kunnen zijn. De concretisering van de regels vindt plaats aan het begin van het 
schooljaar en worden gedurende het schooljaar regelmatig besproken en geëvalueerd samen met 

de leerlingen. In elke groep is gevisualiseerd hoe wij met elkaar willen werken, spelen, leren en 
leven.  
 
2. Boeiend Onderwijs 
Bij ons op school staat Boeiend Onderwijs centraal. Een aantal woorden die daarbij passen zijn: 
samenwerken, samenhang, betekenisvol leren, ontwikkelen van alle intelligenties, oefenen van de 

hersenen, denkgewoonten en procesgerichte didactiek. 
We willen de kinderen onderwijs bieden passend bij deze tijd. We bereiden de kinderen voor op de 
toekomst. Door te werken met Boeiend Onderwijs kunnen we een bijdrage leveren aan leren voor 
het leven. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand 

in hand. Een rijke leeromgeving is onmisbaar. In onze lessen werken we met coöperatieve 
werkvormen om de betrokkenheid van alle kinderen te vergroten. Vanaf groep 1 wordt dit al 
opgebouwd. Bij de thema's en onderwerpen in de lessen maken we veelvuldig gebruik van 

systeemdenken. Dit wordt zichtbaar in het gebruik van mindmaps, woordspinnen, de 
gebeurtenissenketting, gedragspatroongrafiek, relatiecirkel en causale lussen. Systeemdenken 
leert de leerlingen de wereld om ons heen te zien als één geheel i.p.v. als een optelsom van 
allemaal losse delen. Daarbij gaan we uit van kracht. Ieder mens leert op een eigen manier. Ieder 
mens heeft talenten! Met behulp van didactische structuren vanuit Meervoudige Intelligentie 
werken we aan interactieve lessen met de vraag: “Hoe ben jij knap?” Meer en meer werken we 
procesgericht. De wereld wordt intensief waargenomen, verbeeld, onderzocht, en beleefd. 

Gevoelens, ervaringen en ontdekkingen die daarbij worden opgedaan worden op eigen wijze 
omgezet in een product, in kennis of in een kunstzinnige uiting. 
 
3. Algemene zaken  
In verband met de coronacrisis zijn een aantal aanpassingen betreffende algemene zaken 

doorgevoerd, die blijvend of tijdelijk van aard zijn. 

 
Fietsen 

Er komen veel leerlingen op de fiets naar school. Vanwege de beperkte ruimte op de speelplaats 
willen wij toch benadrukken uw kind te voet naar school te laten gaan als de afstand dat toelaat. 
De groepen 1,2,3,4,5 stallen hun fietsen bij de lokalen op de speelplaats. De groepen 6, 7 en 8 
maken gebruik van de fietsenstalling. 
  

Traktaties en verjaardag 

Hoe vieren wij de verjaardag op school? Uw zoon/dochter wordt in het zonnetje gezet. Kinderen  
zingen verjaardagsliederen en bespelen instrumenten. Het vieren van de verjaardag wordt 
opgeluisterd door de versierde stoel, het maken van een taart op het digibord, het daadwerkelijk 
uitblazen van de kaarsjes, ludieke activiteiten, het ontvangen van de verjaardagskaart en de 
bijzondere aandacht gedurende de dag. De jarige mag trakteren bij voorkeur gezonde traktaties. 
Soms komt het voor dat er ‘gevaarlijk’ snoepgoed uitgedeeld wordt; ‘fire balls’, zuurstokken, lolly’s 

et cetera. Een ongelukje is zo gebeurd en zoetigheid doet een aanslag op een zich ontwikkelend of 
volgroeid gebit. Zaken dus, waarom we aandacht vragen voor de aard van de uit te delen 
traktaties. Tevens vragen wij u uitnodigingen voor kinderfeestjes buiten de klas uit te delen om 
teleurstelling bij niet- genodigden te voorkomen. Op school maken we er telkens weer een 
geweldig feestje van voor de jarige en de klasgenoten. 
 

Tussendoortje pauze 
We willen tijdens het 10-uurtje alleen gezonde fruithapjes zien. Een lekkere appel, 
sappige peertjes, heerlijke bananen…noem maar op. Ook groente hoort tot de 
mogelijkheden zoals komkommer, worteltjes enzovoort. Koeken e.d. worden niet 
toegestaan. Deze worden op school niet gegeten en gaan terug in de rugzak naar huis. 
Ook tijdens het overblijven willen we gezondheid vooropstellen. Een heerlijke boterham 

en geen snoep of koek. Zo hopen we dat we samen een bijdrage kunnen leveren aan de 
gezondheid van de kinderen op Meerdijk. 
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4. Groepsgebonden onderwerpen 

 

Voorlopig advies 

De leerkrachten van groep 7 en de IB’er van de school komen samen tot één advies voor 

uw zoon/dochter. De IB’er wordt hierbij betrokken omdat zij de leerlingen over meerdere 

jaren volgt en een expert is op het gebied van leerlingenzorg. 

Het voorlopig advies voor de middelbare school zal in de maand juni met u worden 

besproken. Het advies komt tot stand door te kijken naar: 

 

▪ Motivatie, studievaardigheden en welbevinden van de leerling. 

▪ Resultaten, methodegebonden toetsen (Snappet). 

▪ Resultaten, Cito-LOVS toetsen (afgenomen vanaf groep 3). 

 

Meer informatie rondom de adviesprocedure en het middelbaaronderwijs vindt u 

op onze website www.meerdijk.nl onder: groepen-> groep 7 -> informatie groep 7 

 

Gym 

Op vrijdagochtend krijgen de kinderen gymles van een bevoegd gymleerkracht meneer 

Rens in de gymzaal van de Juliana van Stolberg school. Als uw kind niet mee kan 

gymmen, dan graag een briefje meegeven of een mail sturen naar de groepsleerkracht 

zodat hij/zij op de hoogte is. 

 

Huiswerk 

In groep 7 bestaat het huiswerk uit:  

- Spelling, taal, rekenen of woordenschat. Het huiswerk wordt 2 x in de week 

opgegeven en besproken (dinsdag en woensdag). De verschillende vakgebieden 

wisselen elkaar daarbij af. 

- Het leren voor een toets van topografie of Engels. Deze toetsen worden naast het 

gewone huiswerk opgegeven.  

De voorbereiding op een toets voor het vak Engels hebben we opgesplitst in 3 

oefentoetsen voordat we de bloktoets afnemen. Zo willen we voorkomen dat de 

leerlingen te veel woorden en zinnen in één keer eigen moeten maken. Niet alle 

oefentoetsen tellen mee voor het rapport, de leerkracht geeft dit vooraf aan. Let 

op de toets die ze krijgen bestaat niet alleen uit de woorden/zinnen die de 

leerlingen mee naar huis krijgen, er zitten ook grammaticale onderdelen in. Zowel 

de woorden/zinnen als de grammatica wordt uiteraard op school aangeleerd. 

- De leerlingen werken op school aan de onderzoeksvragen voor het vak 

wereldoriëntatie. Het kan zijn dat hier ook thuis aan gewerkt moet worden 

wanneer een leerling achterloopt met de verwerking.  
 

Schoolmaterialen 

Bij aanvang van het schooljaar verwachten we dat alle kinderen een eigen vulpen, kleine 

etui en agenda hebben.  

 

De leerlingen krijgen alle andere materialen van ons. Om ruimte te besparen in de 

laatjes werken we in groep 7 met groepsbakken die zijn voorzien van stiften tot 

puntenslijpers en geodriehoeken. Wij willen u daarom vragen om uw kind maar één 

kleine etui mee te geven.  

 

Verkeersexamen 

Doel 

Tijdens het schriftelijk Verkeersexamen (april) wordt getoetst of de leerlingen de 

verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. 

Maar verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Verkeer is vooral praktijk. Tijdens 

http://www.meerdijk.nl/
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het VVN praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane 

verkeerskennis goed kunnen toepassen in het echte verkeer. Het VVN praktisch 

Verkeersexamen is dan ook een belangrijk onderdeel van het verkeersonderwijs 

op de basisschool. 

 

Uitvoering 

Tijdens het examen fietsen de leerlingen een route door hun eigen 

woonomgeving. In de weken voor het examen hebben de kinderen, met hun 

ouders, de route al kunnen oefenen. Voor de start worden de fietsen van de 

kinderen gecontroleerd. Alleen op een goedgekeurde fiets mogen zij aan het 

examen deelnemen. Langs de route staan vrijwilligers, die - aan de hand van 

een controlelijst - beoordelen of de leerlingen goed handelen. Na het examen 

bespreekt de eigen leerkracht de resultaten in de klas. Daarna vindt de uitreiking 

van de verkeersdiploma’s plaats. 

Wanneer een leerling niet slaagt moet hij het examen in groep 8 herkansen. 
 

 

5. Leer- en vormingsgebieden 

Taal: Taalactief 4.  

Spelling: Taalactief 4. 

Schrijven: Schrift.  

Rekenen: Wereld in Getallen 4. 

Technisch Lezen: List 

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip. 

Nieuwsbegrip gaat uit van tekst- en denkvragen vóór, tijdens en na het lezen. Een 

onderdeel is het studerend lezen. Hierbij is het samenvatten een moeilijk maar erg 

belangrijk onderwerp.  

Wereldoriëntatie: Blink Wereld geïntegreerd. 

De  diverse vakgebieden worden in samenhang aangeboden. Aardrijkskunde, 

Geschiedenis, Biologie, Gezond en Redzaam gedrag, Levensbeschouwing.  

Engels: Groove Me.  

In de les komt de spreek- en luistervaardigheid aan de orde alsmede de schriftelijke  

uitdrukkingsvaardigheid. 

Culturele en Kunstzinnige Vorming: Laat Maar Zien, Moet je Doen.  

 

 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht.  

De groepsleerkracht is bij voorkeur te bereiken buiten schooltijden per telefoon of per 

mail:   
 

 
paulvugts@leerrijk.nl (ma,di,wo,vrij)   0416-563963 

murielbeaard@leerrijk.nl (do)              0416-563963 
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