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Welkomswoord

Enkele regels
O Wees op tijd op school.
O Blijf niet hangen na de bel want de lessen moeten op

Informatieavond
groep 2

tijd beginnen.

O Vermijdt het telkens op en neer gaan voor vergeten

spullen zoals een tas of de bibliotheekboeken.

O Liefst niet onder schooltijd een afspraak maken bij de

Van 18.00u tot 19.00u

dokter of voor paspoort zaken. De leertijd is belangrijk!

O Volgens de leerplicht regels krijgt u maximaal 5 dagen

per jaar extra buiten de schoolvakanties om.

Doorstroming naar een volgende groep
In het Funderend Onderwijs blijven kinderen normaal gesproken niet zitten. Het kan echter
voorkomen, dat voor de verdere ontwikkeling van een kind het beter is als hij/zij het jaartje
overdoet. Het besluit hierover is in handen van de school..
Er zijn aan de andere kant kinderen, die misschien vóór liggen op de groep. In zo’n geval zal de
mogelijkheid bekeken worden om dat kind verrijkingsstof te geven binnen diezelfde groep.
Kinderen een groep over laten slaan, wordt op onze school niet toegepast. Overigens duren
Cyclus-1 en Cyclus-2 samen acht jaar lang.
Voor dit schooljaar zijn onderstaande criteria van toepassing op alle R.K. Scholen v.w.b. de
doorstroming, hoewel ze reeds aan het begin van het schooljaar geëvalueerd worden. Mochten
er veranderingen optreden, dan zult u vóór 1 oktober a.s. hiervan op de hoogte gesteld worden.

Uitgangspunten:
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Een leerling mag niet meer dan twee keer verlenging van een leerjaar krijgen
(doubleren) binnen het Funderend Onderwijs.
Uitgesloten is, dat de leerling meer dan twee achtereenvolgende jaren in
dezelfde groep blijft.
Op het rapport krijgt de leerling het cijfer dat hij /zij verdiend heeft.
Alle gevallen waarin dit document niet voorziet, zijn bespreekgevallen.
De school neemt de uiteindelijke beslissing of een leerling wel/niet over kan gaan naar
de volgende groep.

De doorstroom
� Doorstroming groep 1 naar groep 2
Automatisch
� Doorstroming groep 2 naar groep 3:
In groep 2 worden vier hoofdonderdelen onderscheiden die belangrijk zijn bij de
doorstroom naar groep 3.
De vier hoofdonderdelen binnen groep 2 zijn:
1. Taal, geletterdheid en communicatie (TGC)
2. Rekenen en Wiskunde (RW)
3. Sociaal-emotionele ontwikkeling
4. Motorische ontwikkeling (zie educatiegebied TGC, CAV, Bewegingsonderwijs)

Cito-toets
De eerste cito-toets wordt eind januari
afgenomen.
De herkansingen rond begin juli.

Alleen leerlingen die minstens anderhalf jaar (1,5 jaar = 15 maanden onderwijs)
kleuteronderwijs hebben genoten, kunnen doorstromen naar groep 3, dus ook
laatjarige leerlingen (= leerlingen die tussen 1 okt. en 31 dec. jarig zijn).
De leerling stroomt door, als:
• De leerling de begrippentoets (reken- en taalbegrippen) voor 80% beheerst
EN
• De leerling minimaal een B op de vier hoofdonderdelen scoort op het rapport.
De leerling stroomt niet door, als:
A.
• De leerling geen anderhalf jaar kleuteronderwijs genoten heeft.
B.
• De leerling op de vier hoofdonderdelen minder dan B scoort
EN
• De leerling minder dan 80% scoort op de begrippentoets.
De leerling is een bespreekgeval, als:
• De cognitieve hoofdonderdelen (TGC en RW) minstens een B zijn
EN

de sociaal-emotionele ontwikkeling is een B en de motorische
ontwikkeling is een C.
OF

de motorische ontwikkeling is een B en de sociaal-emotionele
ontwikkeling is een C.
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Ouderportaal.

 Prikbord
 Spreekbeurt (Nederlands)
 Boekbespreking

- Leerlingvolgsysteem heet Profectus

(Papiamentu)

- Inloggegevens bewaren.

 Doek
 Huiswerk
 Rapport
 Voertaal
 Verjaardag en traktaties.

Zijn er nog vragen ?
 Leerkracht

TIPS
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 Quality time / Stimuleren
 Problemen
 Schrijfoefeningen
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