
 

CONTACTGEGEVENS 
Blinkertpad 3 • Telefoon: 023 5242255 • www.beatrixschoolhaarlem.nl 
  
Groep 8A 
romy.Immerman@spaarnesant.nl (ma t/m do) 
caroline.prinsen@spaarnesant.nl (vr) 

Groep 8B  
caroline.prinsen@spaarnesant.nl (ma en di) 
marIne.bijvank@spaarnesant.nl (woe t/m vr) 

Onderwijsondersteuning 
suzan.yahsi@spaarnesant.nl  

Informa(ekaart 
Groepen 8

Van links naar rechts: Mar0ne, Caroline en Romy
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SCHOOLVAKANTIES  

HerfstvakanIe  15 okt. t/m 23 okt. 2022  

KerstvakanIe  24 dec. t/m 8 jan. 2023 

VoorjaarsvakanIe 25 feb. t/m 5 maart 2023 

Pasen   7 april t/m 10 april 2023 
MeivakanIe  22 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart  18 mei t/m 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023  
ZomervakanIe 22 juli t/m 3 sept. 2023 

STUDIEDAGEN   
26 september 2022    
24 oktober 2022    
16 november 2022 
24 februari 2023 (administraIe-/overlegdag) 
17 maart 2023 
06 april 2023 
17 mei 2023 
19 juni 2023 (administraIe-/overlegdag) 

Waar je in deze informaIekaart ouder leest, bedoelen we ouders/
verzorgers. 

SCHOOLTIJDEN  
Maandag t/m vrijdag 8.30 - 14.00 uur 
De leerlingen komen zelf de klas in tussen 08.20 - 08.25 uur. Je bent 
welkom om af en toe mee naar binnen te lopen. Om 08.30 uur start  
de les. Na schoolIjd ben je ook welkom om af en toe een kijkje in de klas 
te komen nemen of om een vraag te stellen.



ALLERGIEËN / MEDISCHE INFORMATIE 
Heea je kind een allergie of is er op medisch gebied belangrijke 

informaIe te delen? Neem dan contact op met de leerkracht. 

(BRUG)PIEPERDAG 
Deze dag wordt op iniIaIef van ouders georganiseerd en is een ludieke 
voorbereiding op de middelbare school. 

ETEN EN DRINKEN 
Rond 10.00 uur eten en drinken de leerlingen een gezond tussendoortje 
in de klas (bij voorkeur fruit of groente). Tussen 12:30-13:00 uur lunchen 
de leerlingen in de klas en spelen buiten onder begeleiding van de 

medewerkers van school en van kinderopvang Op Stoom.  

GYM 
De leerlingen krijgen twee keer per week gymles van onze vakleerkracht 
meester Pieter. De gymlessen zijn op dinsdag en vrijdag. De leerlingen 
gymmen in gymkleding en het liefst op gymschoenen. Deze 
gymschoenen worden alleen binnen gedragen, zodat de gymzaal schoon 
blija. In verband met de veiligheid worden sieraden en horloges 
afgedaan. We promoten dat leerlingen van de groepen 4 t/m 8 douchen 
na de gymles. 

HOOFDLUIS 
Na elke vakanIe controleren luizenouders alle leerlingen op hoofdluis en 
neten. We nemen contact op als er hoofdluis of neten bij jouw kind 
worden gevonden. We vragen om je kind op te komen halen en te 
behandelen. Een behandeling bestaat voornamelijk uit het haar kammen 

met een luizenkam, eventueel aangevuld met het gebruik van een anI 
hoofdluizenmiddel. Dezelfde dag sturen we een Social Schools bericht 
naar alle ouders met de mededeling dat er hoofdluis is aangetroffen bij 
één of meerdere leerlingen in de groep. Een neet ontwikkelt zich tot luis 
in ongeveer Ien dagen. Om verspreiding te voorkomen, is het van belang 
om na dit bericht je kind voor een periode van twee weken thuis goed te 
controleren en dagelijks te kammen met een luizenkam.  
hgps://www.rivm.nl/hoofdluis 

VAN HUISWERK NAAR THUISOPDRACHTEN 
Vanaf groep 6 geven wij thuisopdrachten mee. Deze opdrachten zijn 
gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfsturend 
vermogen. Soms geea de leerkracht opdrachten mee die aansluiten bij 
individuele doelen van een leerling. 

IEP-LEERLINGVOLGSYSTEEM 
We werken met het IEP-leerlingvolgsysteem. Het IEP LVS bevat toetsen 
en meeInstrumenten die verder kijken dan alleen taal en rekenen, 
namelijk leeraanpak, sociaal-emoIonele ontwikkeling en creaIef 
vermogen. Deze hart & handen- en hoofdafname sluiten goed aan bij de 
visie van onze school. De hart & handen afname vindt één keer per 
schooljaar en de hoofdafname twee keer per 
schooljaar plaats. We gebruiken deze gegevens 
om de groei van individuele leerlingen in kaart  

te brengen. 

https://www.rivm.nl/hoofdluis


IPADS 
De leerlingen hebben een persoonlijke iPad. Zij werken Ijdens de lessen 
van rekenen (Snappet) op de iPad. Daarnaast gebruiken de leerlingen de 
IPad om extra te oefenen voor spelling, begrijpend lezen, het maken van 
beelden voor MijnRapporjolio, het maken van diverse presentaIes en 
om informaIe op te zoeken bij thema’s en projecten. Ook de IEP-
afnames worden op de iPad gemaakt. 

KAMP 
Groep 8 gaat van woensdag 21 september t/m vrijdag 23 september op 
kamp naar Stay Okay in Noordwijk. We gaan op de fiets. De kampdagen 
worden ingevuld met gezellige en groep verbindende acIviteiten.  

KWINK 
Kwink is onze methode voor sociaal-emoIoneel leren. Leerlingen leren 
wie ze zelf zijn, leren omgaan met anderen en leren verantwoorde keuzes 
te maken. 
  
We hebben heldere en eenduidige gedragverwachIngen van groep  
1 t/m 8: 
•      Ik mag zijn wie ik ben en jij ook. 
•      Ik ga vriendelijk met de ander om. 
•      Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe en zeg. 
•      Ik zorg voor een rusIge en veilige omgeving. 
•      Ik ga netjes om met alle spullen. 

hgps://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders 

MIJNRAPPORTFOLIO / GESPREKKEN 
We werken met MijnRapporjolio als middel om de ontwikkeling van 
jouw kind inzichtelijk te maken. In onze visie spelen betrokkenheid bij de 
eigen ontwikkeling en eigenaarschap van leerlingen een belangrijke rol. 
We leren de leerlingen dat ze zelf invloed hebben op hun eigen 
ontwikkeling en moIvaIe. Hierdoor leren ze zichzelf steeds beter kennen 
en dat draagt bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Wij vinden 
leerlingen dan ook een belangrijke gesprekspartner bij de 
ontwikkelgesprekken. In deze gesprekken vertelt de leerling samen met 
de leerkracht over persoonlijke leerdoelen en talenten. Naast het 
startgesprek aan het begin van het schooljaar, worden er twee 
ontwikkelgesprekken met als onderdeel het voorlopig- en eindadvies 
gepland. Het kan zijn dat je je ergens zorgen over maakt en de leerkracht 
liever alleen spreekt. Dit is natuurlijk mogelijk. Neem gerust contact op 
voor een extra afspraak. De leerkracht nodigt ouders ook uit voor een 
extra gesprek als daar vanuit school aanleiding voor is. 

MOBIELE TELEFOONS 
Onder schoolIjd  staat de mobiele telefoon uit en wordt bewaard in de 
tas van de leerling. Het mee naar school nemen van een mobiele 
telefoon is op eigen risico en verantwoordelijkheid. Sommige horloges 
hebben meer funcIes dan alleen de Ijd aflezen. 
Onder schoolIjd staan deze overige funcIes 
uitgeschakeld. 



MUSICAL / CULTUURMENU 
Ieder schooljaar verzorgen de groepen 1 t/m 7 de maandviering.  
De groepen 8 sluiten samen het jaar af met het opvoeren van een 
musical op dinsdag 18 juli. Na de meivakanIe starten we met het 
oefenen voor deze musical. Daarnaast maken we elk schooljaar gebruik 
van het cultuurmenu van Hart Haarlem. Dit is een structureel cultuur-
programma, waarbij leerlingen Ijdens hun basisschoolIjd in aanraking 
komen met cultureel erfgoed en diverse kunstdiciplines, zoals: theater, 
dans muziek, literatuur, beeldende kunst en audiovisuele vorming.  

MUZIEKLAB 
In groep 8 gaan de leerlingen met de muziekdocenten van Muzieklab aan 
de slag met de module ‘Mix it’! Dit is een reeks van Ien lessen. 
Leerlingen leren zelf een remix maken met professionele dj-apparatuur.  

ONLINE ONDERWIJS 
We kunnen als het nodig is, overstappen van fysiek naar online 
onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld als de leerkracht wel in staat is om 
les te geven, maar zelf thuis moet blijven (bijv. quarantaine). Als de 
leerkracht ziek is en er is geen vervanging, dan stappen we over op het 
zelfstandig thuiswerken m.b.v. Padlet. Voor alle groepen staat er een 
Padlet klaar om in te zegen in deze onverwachte situaIes. Met hybride 
onderwijs (lesgeven aan zowel leerlingen thuis als op school) zijn we 
terughoudend. Dit is alleen mogelijk als een leerling niet ziek is, maar 

wel langere Ijd thuis moet blijven (bijv. quarantaine).   

OUDERHULP / KLASSENOUDER(S) 
Elke groep heea één of twee klassenouders die helpen bij het 
organiseren van o.a. hulpouders bij een acIviteit. RegelmaIg hebben wij 
hulp nodig bij luizenpluizen, uitstapjes of andere acIviteiten. Wil je graag 
klassenouder zijn? Laat het de leerkracht weten bij de start van het 
schooljaar. Bij meerdere aanmeldingen wordt er geloot. 

OVERSTAP NAAR HET VOORTGEZETONDERWIJS 
Na de herfstvakanIe ontvangen de leerlingen het Brugboek. Hierin is 
veel informaIe over de scholen voor voortgezet onderwijs  (VO) te 
vinden. De digitale versie van dit brugboek is al eerder beschikbaar. Ben 
je al nieuwsgierig of wil je alvast samen met je kind kijken, ga dan 
naar: www.brugweb.nl. In de klas bespreken we de verschillende scholen 
en we gaan op de fiets bij een aantal scholen op bezoek.  
Aan het eind van groep 7 zijn de IEP indicaIegesprekken geweest.  
In november volgt op basis van deze indicaIe en de ontwikkeling van de 
leerling in groep 8 een voorlopig advies. Het voorlopig advies wordt 
vastgesteld door de adviescommissie. In deze commissie zigen de 
leerkrachten van groep 6, 7 en 8, de intern begeleider en de (adjunct)-
directeur. In de week van 21 t/m 25 november bespreken we dit 
voorlopige advies met leerling en ouders. Ook de eindadviezen worden 
door de adviescommissie vastgesteld. Dit advies 
kan afwijken van het eerdere, voorlopige advies. 
In de week van 20 t/m 24 februari 2023 voeren 
we samen met leerling en ouders de 
eindadviesgesprekken. Op de site van de VO 
school van eerste keuze vind je details over de 
aanmeldprocedure. Uiteraard kunnen wij 
ondersteunen bij dit proces.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brugweb.nl%2F&data=05%7C01%7C%7C21e4ffa058144a4aab2508da4f6c34a3%7C4f4d1bb4aa6443bd95b2e737a955d52d%7C0%7C0%7C637909623391534644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1gVqFaGbNJ3RKT8O1tlPL78awFbFFWREDlNnPNzwbZA%3D&reserved=0


Wij nemen op dit moment enkel en alleen de eindtoets af, omdat dit een 
verplichIng is vanuit het minsterie van OCW. De eindtoets is gericht op 
het selecteren van de landelijk 20% best scorende leerlingen van dat 
schooljaar. Die leerlingen krijgen een VWO advies, waarna er een 
verdeling gemaakt wordt van de overige leerlingen over alle andere 
niveau's. Deze verdeling is per jaar verschillend, omdat de verdeling 
atankelijk is van de leerlingen die in dat jaar de toets maken. Een score 
die het ene jaar leidt tot een VWO advies, leidt het jaar erna wellicht 
naar een HAVO of HAVO/VWO advies. De eindtoets voegt geen extra 
informaIe toe aan het beeld dat wij als professionals in acht jaar hebben 
opgebouwd van de leerling. Als de eindtoets een ander beeld geea over 
een leerling, dan heroverwegen wij het eindadvies. Soms leidt dat tot 
het naar boven bijstellen van het advies.  
  
ROKEN EN ALCOHOL 
De school en het schoolplein zijn rookvrije zones. Alle acIviteiten met 
leerlingen, zowel binnen als buiten de school (bijv. excursies en kamp) 
zijn rook- en alcoholvrij.  

SCHOOLACCOUNT 
Alle leerlingen hebben een schoolaccount. Via het communicaIe- en 
samenwerkingsplajorm Teams wordt dit account gebruikt Ijdens het 
(eventuele) online onderwijs.  

SCHOOLBIBLIOTHEEK 
We beschikken over een ruim gesorteerde bibliotheek met leesboeken, 
waar alle leerlingen gebruik van maken. Alle geleende boeken blijven op 
school. Een aantal enthousiaste ouders houdt de bibliotheek netjes en 
up-to-date. Leerlingen mogen ook alIjd een boek van huis meenemen. 

SNAPPET 
In groep 8 werken de leerlingen met Snappet. Het vak rekenen is hierin 
opgebouwd uit meerdere blokken die bestaan uit verschillende lessen.  
In iedere les staat één leerdoel centraal. Dat betekent dat de leerkracht 
bij de instrucIe alle aandacht vesIgt op één doel. Hierdoor is het voor 
de leerlingen duidelijk en overzichtelijk wat ze Ijdens de les leren. Als 
een leerling het doel van de les beheerst, werken ze verder aan al eerder 
aangeboden lesdoelen. Leerlingen hebben invloed op de doelen waar ze 
nog mee willen oefenen. Dit versterkt de zelfstandigheid, moIvaIe en 

eigenaarschap over hun eigen leerproces.  

SOCIAL SCHOOLS 
Via Social Schools ontvang je alle informaIe uit de klas. Bijvoorbeeld 
leuke stukjes van de leerkracht en de nieuwsbrieven en/of mede-
delingen vanuit de school. Als je kind ziek is of een (tand)artsafspraak 
heea, wil je dat dan vóór 08:00 uur via Social Schools laten weten?  
Een verlofaanvraag kan je ook via Social Schools indienen. Bekijk op  
Het Leerplein-MZK - regio Midden en Zuid Kennemerland of je aanvraag 
gebaseerd is op een geldige reden voor verlof. Je kunt op deze website 
lezen dat een aanvraag voor extra vakanIeverlof zelden mag worden 
toegekend. 

THEMATISCH WERKEN 
Bij het themaIsch werken wordt het ontdekkend, 
onderzoekend en ontwerpend leren 
gesImuleerd. We werken met thema’s waarbij 
we het lesaanbod van verschillende vakken 
geïntegreerd aanbieden. Het lesaanbod krijgt 

https://www.leerplein-mzk.nl/


op deze manier samenhang, waardoor leerlingen verbanden gaan leggen. 
Door deze manier van werken kunnen leerlingen hun talenten inzegen en 
ontdekken ze nieuwe talenten van zichzelf.  
De doelen voor de vakken van wereldoriëntaIe zijn zeer geschikt voor 
themaIsch werken. Daarnaast proberen we met de basisvakken zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij het thema. Ook de lessen beeldende vorming, 
wetenschap & technologie en culturele vorming sluiten aan bij het 
actuele thema in de klas.  
Deze lessen worden door vakdocenten in samenwerking met de 
leerkracht voorbereid en aangeboden. ThemaIsch werken past goed bij 
onze visie over eigenaarschap. Een leerling heea namelijk invloed op hoe 
er gewerkt wordt aan de lesdoelen en persoonlijke doelen.  

VERJAARDAG 
Verjaardagen vieren we met de groep in de klas en trakteren mag 
natuurlijk. Wil je met de leerkracht afstemmen welke dag het beste 
uitkomt om te trakteren? We vragen je om rekening te houden met het 
feit dat we gezonde traktaIes promoten en dat de traktaIes bescheiden 
blijven. Kauwgom en lolly’s vinden wij te gevaarlijk om op school op te 
eten en geven deze daarom mee naar huis. Op de website: 
www.gezondtrakteren.nl vind je ideeën voor gezonde traktaIes. Na het 
trakteren in de klas mag de jarige met twee klasgenoten de klassen rond 
bij vier groepen. 

VO-WEEK 
In de week van 6 t/m 10 maart gaan de kinderen ervaren hoe het is om 
een week lang, ieder uur een andere les te krijgen van een andere 
docent. Ouders (of andere vrijwilligers) geven dan een gastles.  

ZELFSTANDIGHEID EN ZELFREDZAAMHEID 
In groep 8 verwachten wij van de leerlingen een grote mate van eigen 
verantwoordelijkheid. Wij proberen de zelfstandigheid, taakgerichtheid, 
flexibiliteit en het plannen te ontwikkelen.  
Wij vinden het belangrijk dat een leerling zelf naar ons toekomt als dat 
nodig is. Wil je je kind ook thuis hierin sImuleren? Op die manier werken 
we samen aan het vergroten van het zelfoplossend vermogen. 

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen we signalen dat flexibiliteit een 
belangrijke kwaliteit is voor leerlingen. We gebruiken situaIes uit het 
dagelijks leven en uit de klas om de leerlingen hier bewust van te maken 
en mee om te leren gaan.  

We werken op nog meer verschillende manieren aan zelfstandigheid: 
• Als de leerlingen ’s morgens binnenkomen, gaan ze aan tafel zigen en 

werken aan zelfstandig werk.  
• Tijdens de verwerking van de lessen verwerken leerlingen de 

aangeboden leerstof zelfstandig. De leerkracht loopt regelmaIg rondes 
door de groep om het werk van leerlingen te bekijken en om 
beschikbaar te zijn voor vragen.

http://www.gezondtrakteren.nl/


• We leren leerlingen omgaan met uitgestelde aandacht. We werken 
Ijdens het zelfstandig werken met een dobbelsteen, waarmee een 
leerling verschillende dingen kan aangeven: 
‣ ? betekent: Ik heb een vraag. De leerling gaat verder met een andere 

opdracht of een ander werkje, totdat de leerkracht langskomt Ijdens 
zijn/haar ronde.   

‣ Rood betekent: Ik wil ongestoord zelf kunnen werken.  
‣ Groen betekent: Ik ben aan het werk, ik heb geen vraag, als een 

ander kind uit mijn groepje hulp nodig heea, dan wil ik helpen.  
• We gebruiken een Ime-Imer om aan te geven hoe lang de kinderen 

de Ijd hebben voor een opdracht. a oplossen van een meningsverschil, 
verantwoordelijk zijn voor wat je doet of zegt, het opruimen van eigen  

• Zelfredzaamheid speelt een grote rol in alle dagelijkse zaken in de klas, 
denk bijvoorbeeld spullen, zorg dragen voor de gezamenlijke 
omgeving, rekening houden met een ander, enzovoort.  

ZELF MEENEMEN  
Op school hebben de leerlingen verschillende schoolspullen nodig, die zij 
van thuis meenemen. De leerlingen hebben één lade op school, waar 
o.a. ook een leesboek, kladblok, uitrekenschria, dobbelsteen en een 
wisbordje in zigen. Handig om met dit feit rekening te houden bij de 
aanschaf van de spullen. Fijn als er gekozen wordt voor een kleine etui, 
waar de meeste spullen van thuis inpassen. 
  
Wat neemt je kind zelf mee: 
• Etui 
• Kleurpotloden  
• Grijs potlood 

• Puntenslijper voorzien van opvangbakje 
• Gum  
• Liniaal  
• LijmsIa  
• Balpen 
• Oortjes/koptelefoon voor het gebruik van de iPad 
• Rekenmachine 
• MarkeersIa voor het arceren van teksten


