
Informatieavond 
groep 2  



Welkom 

 



Enkele regels 

Wees op tijd op school. 

Vermijd het telkens op en neer gaan voor vergeten spullen 
zoals een tas of de bibliotheekboeken. 

Liefst niet onder schooltijd een afspraak maken bij de 
dokter of voor paspoort zaken. De leertijd is belangrijk! 

Volgens de leerplicht regels krijgt u maximaal 5 dagen per 
jaar extra buiten de schoolvakanties om voor bijzondere 
omstandigheden. 

 



Doorstroming  

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.  



Uitgangspunten  

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 eindbeslissing bij bespreekgevallen is des schools.  

 

 



De vier hoofdonderdelen van belang bij de 

doorstroming: 

1. Taal, geletterdheid en communicatie  

2. Rekenen en Wiskunde  

3. Sociaal-emotionele ontwikkeling  

4. Motorische ontwikkeling ( educatiegebied 

TGC, CAV, Bewegingsonderwijs)  

 

De doorstroom  Doorstroming groep 2 – 3  



De doorstroom  Doorstroming groep 2 – 3  

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 31dec. jarig zijn). 

 

Door- 
stroom 

De leerling stroomt door, als:  

De leerling minstens voor een voldoende 

(80%) de reken- en taalbegrippen beheerst  

EN  

minstens een B scoort op de vier 

hoofdonderdelen  

 

Bespreek- 
geval 

De leerling een B scoort op zowel de cognitieve 

hoofdonderdelen ( TGC en R&W ) als op de 

Sociaal/Emotionele ontwikkeling en  

een C of lager scoort op de motorische 

ontwikkeling  

 

OF  

De leerling een B scoort op zowel de cognitieve 

hoofdonderdelen ( TGC en R&W) als op de 

Motorische ontwikkeling en  

een C of lager scoort op de Sociaal/Emotionele 

ontwikkeling 

 

 

OF  

De leerling matig of onvoldoende scoort op de 

Cito-toets maar daarentegen een A heeft op het 

rapport voor al de hoofdonderdelen  

OF  

De leerling voldoende of goed scoort op de Cito 

maar daarentegen een C of lager heeft op het 

rapport voor een of meer van de 

hoofdonderdelen.  

 

Geen door- 
stroom 

De leerling  stroomt NIET door, als:  

de leerling niet voldoet aan punt 1 (voldoende 

voor de reken- en taalbegrippen en minstens een B scoort op de vier 

hoofdonderdelen) 

OF 

het resultaat van het bespreken van de 

leerling “niet doorstromen“ is.  

 



Cito-toets 

De eerste Cito-toets wordt eind januari afgenomen 

De herkansingen zijn in juni. 

 



Ouderportaal. 

Leerlingvolgsysteem heet Profectus 

Inloggegevens bewaren 

 

 



Godsdienst en levensbeschouwing 

Gezonde levensstijl en 
bewegingsonderwijs 

Mens en maatschappij 

Mens natuur en technologie 

Sociaal emotionele vorming 

Culturele en artistieke vorming 

Rekenen en wiskunde 

Taal, geletterdheid en communicatie 

 

8 Educatiegebieden 



TGC Spreekbeurt/boekbespreking 

Spreekbeurt in het Nederlands 
(thema is vrij) 
verplicht 
In mei 
 

Boekbespreking Papiamentu 
 
verplicht 
In maart 



Begrippen zoals: 

Meer, minder, evenveel, minste, eerste, laatste, 

volgende, derde, tussen, welke staat ervoor of 

welke komt erna, even lang, even groot. 

Visuele discriminatie ook belangrijk ( verschil in 

plaatjes om later verschil in letters te  

kunnen herkennen). 

Zoek de verschillen.  

Rekenen en Wiskunde 



Mededelingen 



Prikbord (ClassDojo wordt ook ingezet als communicatie middel, 

dus houd deze goed in de gaten.) 

Spreekbeurt (Nederlands , in maart en april. Ouders krijgen  

meer informatie via de mail hierover.) 

Boekbespreking (Papiamentu, in mei) 

Doekje (graag een doekje voor bij het  eten meegeven in de tas.) 

Huiswerk (op woensdag naar huis en op vrijdag weer naar 

school. Laat het kind zoveel mogelijk zelfstandig het huiswerk maken.) 

 



Rapport (3 keer per jaar.) 

Voertaal (op school is de voertaal Nederlands.) 

Verjaardag en traktaties (voorlopig mogen de  

kinderen alleen in de klas trakteren. De pakketjes moeten dicht zijn en 

voorverpakt zoals gekocht in de winkel. Bijv . zakjes chips in de originele 

dichte doos/zak, appels in de originele dichte zak etc.) 

 

 



TIPS 



Leerkracht (in de oranje klas: juf Chita, rode klas: juf Netty, blauwe klas: juf Angie, gele klas: 

juf Rashanty.) 

Quality time /stimuleren/tips (boekjes voorlezen, knutselen, koekjes bakken, 

spelletjes doen. Dit zijn dingen die u samen met uw kind kan doen om het zelfvertrouwen van uw 
kind te vergroten.) 

Problemen (Natuurlijk kunnen er wel eens onenigheden voorkomen, bespreek het dan 

meteen met de leerkracht van uw kind. Mocht u samen met de leerkracht er niet uitkomen, dan 
kunnen we altijd samen zitten met het MT om het zo snel mogelijk op te lossen.) 

Schrijfoefeningen (op school doen we eenvoudige oefeningen om de fijne motoriek te 

ontwikkelen, bijvoorbeeld schrijfguirlandes. Thuis kunt u ook helpen door bijvoorbeeld het kind veel 
te laten knutselen, veel met klei te laten spelen, op het strand in het zand “schrijven” met een 
stokje.) 

 



Zijn er nog 
vragen? 


