Informatie voor de ouders van de Bovenbouw

Beste ouders van een kind in de bovenbouw,
Hieronder kunt u informatie lezen over de werkwijze in de bovenbouw en andere belangrijke
zaken. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan horen we dat graag.
Met vriendelijke groet,
Team Bovenbouw
Uw kind in beeld
We hebben uw kind op diverse manieren in beeld. In onze rondes tijdens de werkperiodes
werken we met uw kind. We geven het een lesje, beantwoorden een vraag of observeren het
kind tijdens zijn werk. Deze informatie voeren wij in Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, in.
Met ingang van dit jaar gaan we gebruik maken van het sociaal-emotioneel volgsysteem
‘Zien!’ in Parnassys, waarin we het welzijn van uw kind monitoren.
Ieder kind krijgt aan het begin van een periode een aftekenlijst met daarop de werkjes voor
rekenen en taal, die in die periode af moeten zijn. De eerste periode is augustus - januari en
de tweede periode februari - juli. De leerkracht tekent de gemaakte werkjes af.
Zelf nakijken van het werk vinden wij heel belangrijk. De kinderen kunnen op deze manier
leren van hun eigen fouten. Ook oefenen ze op deze manier met kritisch kijken en te letten
op details. Hier kunnen ze veel voordeel bij hebben op de middelbare school. Ook wij kijken
het werk na als extra check.
Dagelijks vult het kind zijn werkjes in op zijn weekplanning. De kinderen die dit lastig vinden,
ondersteunen we en we sturen bij waar nodig.
Op de planning vult het kind ook de instructies voor spelling, tekstverwerken, Engels,
Timboektoe en schrijven in. Deze worden door de leerkracht gepland en die geeft bij de
instructie aan binnen welke tijd de opdracht afgerond moet zijn na de instructie.
Alle kinderen worden ingedeeld in groepen naar gelang hun instructiebehoefte. We delen in
naar meer, basis en weer. Deze indeling en de werkwijze die hoort bij de groep, hebben wij
vastgelegd in groepsplannen. We hebben groepsplannen voor rekenen, spelling, technisch
lezen en begrijpend lezen.
De leervorderingen van uw kind meten we ook via toetsen als dictees, methodetoetsen en de
Citotoetsen. Ook deze resultaten worden vastgelegd in Parnassys. Zo hebben we een
totaalbeeld van uw kind.
Huiswerk
Het meeste werk wordt door de kinderen in de klas gemaakt. Soms komt het voor dat in
overleg met het kind of met u wordt afgesproken dat het ook werk thuis maakt.
De school stelt gratis het thuisgebruik met Ambrasoft ter beschikking. Hiermee kunnen
kinderen oefenen met rekenen, taal en spelling. Een code hiervoor kunt u via de leerkracht
aanvragen.

De boekbespreking, het werkstuk en de presentatie worden in de klas met de kinderen
voorbereid, maar door de kinderen thuis gemaakt. Met betrekking tot het werkstuk hebben
we de afspraak dat kinderen geen werkstuk over een dier mogen schrijven. Dit onderwerp
hebben ze in de middenbouw gehad.
Leren voor de topografietoetsen zien we ook als huiswerk.
Werkweek
Ieder jaar gaat de bovenbouw op werkweek. We bezoeken drie verschillende biotopen:
Drenthe, Limburg en Terschelling. Dit jaar staat Limburg op het programma. We gaan naar
een heel zuidelijk punt: Het Zinkviooltje in Epen.
De werkweek heeft naast educatieve doelen vooral ook een sociaal-emotioneel doel: de
kinderen leren elkaar ontzettend goed kennen en kunnen op deze leuke manier werken aan
het groepsgevoel.
Het is vanzelfsprekend dat kinderen een knuffel mee mogen nemen of iets anders
vertrouwds van huis. Ook vinden wij het belangrijk als wij van tevoren op de hoogte zijn van
heimwee, bedplassen, (voedsel)allergieën. U krijgt nog een brief van ons met een
antwoordstrookje, waarop u deze informatie met ons kunt delen.
Net als elk jaar sluiten we de werkweek af voor ouders en andere belangstellenden op de
vrijdag na de werkweek. Dan presenteren de kinderen wat ze in de werkweek hebben
beleefd en geleerd.
Kosmisch onderwijs
Op onze school hebben wij de zaakvakken gebundeld in thema’s binnen het kosmisch
onderwijs. Daarvoor gebruiken we een driejaarlijks roulerend schema. Dit jaar hebben wij als
thema’s: Limburg, Moeder Aarde, Van A tot Z, de Boerderij, Koopman en Reis om de wereld
in 40 dagen.
Naast deze thema’s doen we mee aan Mediamasters en de Week van het Geld. Voor lessen
in verkeer gebruiken we de Jeugdverkeerskrant. Ook bieden we topografie aan. Dit jaar
zullen we de wereld aanbieden.
PoVo (overgang Primair onderwijs Voortgezet onderwijs)
Het PoVotraject loopt door de hele bovenbouw. Aan het einde van groep 6 zult u een
voorlopig schooladvies van ons krijgen. In groep 7 nemen we in het voorjaar de Cito Entree 7
af, waarna we weer een voorlopig schooladvies afgeven. In groep 8 wordt in november de
NIO afgenomen. De uitslag van de NIO in combinatie met eerdere gegevens leiden tot een
definitief schooladvies in december. In uitzonderingsgevallen zijn de uitslagen van de
Citotoetsen in januari doorslaggevend voor het definitieve schooladvies. Mocht dat het geval
zijn, dan melden wij dit in december. Vervolgens gaan we uw kind aanmelden voor een
middelbare school via Onderwijstransparant. In april maakt groep 8 nog de Cito Eindtoets.
Als de uitslag van deze toets daartoe aanleiding geeft, dan zullen wij ons eerdere advies
heroverwegen en eventueel aanpassen.
Deze informatie over het traject is slechts in een notendop. Uitgebreide informatie over het
traject en hoe wij het schooladvies bepalen krijgt u op onze informatieavond over dit
onderwerp. De datum van deze avond zal zo spoedig mogelijk volgen.
Belangrijk is dat u de tijd neemt om met uw kind de open dagen van de verschillende
scholen te bezoeken. Ons advies is daar in groep 7 al mee te beginnen.

Klassenouder(s)
Elke groep zoekt ondersteuning in de vorm van een of twee klassenouders. Als
klassenouder ben je intermediair tussen de leerkracht en de ouders. Ook help je de
leerkracht door ouderhulp te regelen voor verschillende activiteiten. Mocht u interesse
hebben, neem dan contact op met de leerkracht.
Luizenouder(s)
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd op luizen. Dit schooljaar zullen alle
luizencontroles plaatsvinden op vrijdag. De eerste controle is op vrijdag 11 september a.s.
om 8.30. Iedere groep zoekt twee of meer luizenouders om alle kinderen grondig te
inspecteren op deze kriebelbeestjes. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met
de leerkracht of de klassenouder.
Placemats
Ieder kind gebruikt een stoffen placemat tijdens het eten om de tafel schoon te houden voor
het werken. We vinden het fijn als deze placemats wekelijks worden gewassen. Bij de
groepen hangen intekenlijsten.
Trakteren
Ieder kind mag natuurlijk trakteren op zijn verjaardag. We vinden het fijn om van tevoren te
weten op welke dag uw kind gaat trakteren. Ons verzoek aan u is om te zorgen voor een
gezonde traktatie (ook voor de juffen en meesters).
Het kind mag na het trakteren in de groep ook nog de klassen rond: alle groepen van de
bovenbouw en de middenbouw- en onderbouwgroep, waar het kind eerder heeft gezeten.
Contact met de leerkracht
Om 8.15 is een leerkracht aanwezig bij de deur om de kinderen te begroeten. Een korte
vraag of opmerking kunt u dan doorgeven. Dit mag ook op een briefje of per mail. Heeft u
een ingewikkelde vraag of meer persoonlijk van aard, dan bent u welkom vanaf 14.30 in de
groep of u maakt een afspraak met de leerkracht. Na schooltijd bent u welkom om samen
met uw kind de klas en het werk te bekijken.
Het is mogelijk om te mailen met de leerkracht voor korte vragen. De mailadressen zijn:
blauw@montessoriarcade.nl
bruin@montessoriarcade.nl
zwart@montessoriarcade.nl
Ziekmeldingen kunt u, bij voorkeur voor 8.30, telefonisch doorgeven op 030 670 5244.

