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Welkom in groep 1/2
Voorwoord
Naast de schoolgids, waarin informatie is te vinden over de Sint Franciscus is dit informatieboekje
specifiek voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in groep 1/2 van onze school. U vindt hier
informatie die hoort bij de groep van uw kind. Op deze wijze hopen wij dat wij u voldoende
kunnen informeren over onze groep. Wij raden u aan om naast dit boekje ook de schoolgids en
jaarkalender door te lezen; beide zijn te vinden op onze website: www.stfranciscusschool.nl
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan horen wij dat graag. U kunt uw vragen
stellen aan de leerkrachten van groep 1/2.
Onze schooltijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8.30 – 14.15 uur
8.30 – 14.15 uur
8.30 – 14.15 uur
8.30 – 14.15 uur
8.30 – 14.15 uur

Onze schoolregels
Om een veilige omgeving te kunnen creëren voor onze leerlingen is het belangrijk dat we een
aantal afspraken hebben waar we ons allemaal aan houden. Op onze school zijn dat de
volgende afspraken:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

  

We gaan op een aardige en rustige manier met elkaar om
Een opdracht moeilijk of niet leuk vinden mag, de opdracht wordt wel gedaan
Boos zijn mag; anderen hebben daar geen last van
We steken onze vinger op voordat we iets zeggen en wachten op onze beurt
Binnen = beginnen

Welke vakken krijgt uw kind dit schooljaar?
Taal
Taal bestaat in de groepen 1 en 2 uit verschillende onderdelen. We werken aan onze mondelinge
taalvaardigheden. Hierbij denken we niet alleen het correct uitspreken van taal maar ook aan de
vaardigheden die erbij komen kijken om een gesprek te voeren. We werken aan doelen die
betrekking hebben tot boekoriëntatie en verhaalbegrip, hierbij hebben we aandacht voor het
plezier in lezen en voorgelezen worden. Daarnaast werken we structureel aan onze begrijpend
luistervaardigheden. Dit doen we door herhaald voorlezen en steeds bewijzen in de tekst en/ of
illustraties te zoeken voor de antwoorden.
Tot slot werken we ook aan het taalbewustzijn en de taalfuncties. De vaardigheden met
betrekking tot deze doelen zijn belangrijk om uiteindelijk goed te kunnen gaan lezen.
Ook bieden we hierbij letters aan. Dit doen we met behulp van klankgebaren, letterfilmpjes,
letters vinden (visueel en auditief).
Wanneer uw kind interesse begint te krijgen in het schrijven van zijn/haar eigen naam, willen we u
vragen om de naam (en eventuele andere woorden) in de zogenoemde blokletters aan te
bieden. Hoofdletters of schrijfletters zijn moeilijk af te leren in groep 3, wanneer uw kind begint met
lezen. De schrijfletters op de juiste wijze leren schrijven, leren de kinderen in groep 3.

In de klas krijgen de leerlingen tijdens hun kleuterperiode minstens 16 klanken aangeboden. De
ontwikkelingen van de leerlingen op het gebied van taal volgen we met de leerlijnen jonge kind
van ParnasSys.
Woordenschat
Naast dat we in de andere taallessen ons richten op woordenschat geven we sinds het
schooljaar 2020-2021 minimaal vier keer in de week woordenschatlessen uit de methode
Logo3000. Nieuwe woorden bieden wij aan in een
context/verhaal en oefenen met verschillende
spelvormen. We oefenen de nieuwe woorden regelmatig
zodat we niet alleen het woord op zich kennen, maar het
ook een goed plekje geven in ons netwerk voor woorden.
De aangeboden woorden komen op de woordmuur en
vormt daarmee een vast onderdeel in het
dagprogramma. Wij bieden de ene week 4 en de andere
week 5 woordclusters per week aan. Naast dat de
kinderen dezen woorden inoefenen tijdens de lessen,
kunnen ze deze ook oefenen tijdens de werklessen op de
IPAD.

Rekenen
Ook Rekenen is onder te verdelen in verschillende leerlijnen. We spreken dan over de leerlijnen
tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. De cruciale doelen liggen vooral op het gebied van
tellen en getalbegrip. Waarbij bij groep 1 de focus ligt op de telrij tot en met 10 en in groep 2 de
focus op de telrij tot en met 20. Daarbij denken we niet alleen aan het tellen maar aan
bijvoorbeeld het vergelijken van hoeveelheden het herkennen van getalsymbolen, de buren
kennen van de getallen, terugtellen, het handelend splitsen en het herkennen van
hoeveeleheidsstructuren. Om de doelen te halen die onder deze leerlijnen vallen werken we met
name met de methode met sprongen vooruit. Met deze methode werken we gericht en

spelenderwijs aan deze doelen. Daarnaast spelen en werken we binnen de thema’s aan
rekendoelen. De ontwikkelingen van de leerlingen op het gebied van rekenen volgen we met de
leerlijnen jonge kind van ParnasSys.
De werkles
Werkjes zijn, naast leuk en betekenisvol, ook goed voor ontwikkeling van de fijne motoriek
(knippen, plakken, vouwen en tekenen) en/of voor de reken- en taalontwikkeling. Een goed
ontwikkelde fijne motoriek is handig voor het leren schrijven in de hogere groepen.
Naast werkjes die mee naar huis gaan, krijgen de leerlingen ook opdrachten in andere hoeken of
met andere materialen. Als uw kind een week geen tastbaar werkje heeft gemaakt, betekent het
dus niet dat het geen taken/ lessen heeft gedaan.
De leerlingen kiezen hun hoek door middel van het takenbord. Ze hangen hun naamkaartje bij de
activiteit die ze willen of moeten doen, vervolgens gaan ze zelfstandig aan het werk. Zelfstandig
werken is een vaardigheid die leerlingen in alle groepen nodig hebben.
Wanneer de leerkracht met een groepje leerlingen aan het werk gaat, leren de andere leerlingen
omgaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht geeft aan met een knuffel op de stoel dat ze
niet gestoord mag worden.
De time-timer geeft aan hoe lang de leerkracht niet gestoord mag worden. Ook het einde van
de werkles wordt aangegeven met de time-timer zodat de leerlingen weten hoe lang ze nog
hebben om te werken en op te ruimen.
Executieve functies
Het hele schooljaar werken we gericht aan de
executieve functies van de leerling. Executieve
functies zijn aansturingsfuncties van de hersenen,
bijvoorbeeld: plannen, emoties reguleren,
organiseren en gevoelens kunnen verwoorden.
Wij gebruiken hiervoor de methode Breinhelden.
Deze executieve functies heten in de klas de
breinkrachten.
Elke breinkracht heeft zijn eigen symbool,
verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Vanaf
groep 1 maken de kinderen kennis met Effi en Furon. Deze figuren groeien uiteindelijk de hele
basisschool met de kinderen mee.
Godsdienst
We werken op onze school met de methode "Hemel en aarde". Hemel en aarde werkt van
vakantie tot vakantie aan een thema. Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over het thema
dat centraal staat.
Sociaal Emotioneel Leren
Voor de bevordering van de sociaal emotionele
ontwikkeling van de leerlingen gebruiken wij de methode
Kwink. Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel
leren. Deze methode gebruiken we op onze school in de
groepen 1 tot en met 8. Kwink is de naam van de methode,
maar ook van een digitale wereld met dieren die op
mensen lijken. Zij beleven in filmpjes dingen die leerlingen
ook kunnen beleven. Gevolg? Herkenning en identificatie.

Iedere les heeft een ‘Kwink van de Week’. Dat is een heldere leertip die de sfeer in de groep
bevordert, gedragsproblematiek waaronder pesten op school voorkomt en zo het pedagogisch
klimaat verbetert. Ook burgerschap en mediawijsheid zitten in de methode verwerkt. Kwink biedt
een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch,
leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van
een veilige groep.
Spel en Beweging
De kleuters hebben ieder dagdeel spel en beweging op het rooster staan. Dit kan bestaan uit
buiten spelen of een les in de speelzaal. De leerlingen mogen in de speelzaal op gymschoenen
gymmen. De gymschoenen blijven op school, in de gang. Aan het eind van het schooljaar gaan
deze weer mee naar huis. Graag voorzien van een naam. De leerlingen hebben geen gymkleren
nodig. Op maandag heeft onze groep gymles van meester Jordy Lemstra. Op verschillende
andere momenten geven wij, de groepsleerkrachten van de klas, gymlessen in de speelzaal of
op het plein. Ook spelen we in deze lestijd vrij buiten.
Muziek
Voor het vakgebied muziek zingen we in de klas veel, maar niet alleen zingen is een onderdeel
van het muziekonderwijs in de klas. We werken ook aan de andere leerlijnen binnen dit
vakgebied. Hiervoor gebruiken we de methode zing123. Doordat we schoolbreed deze methode
gebruiken krijgen alle groepen structureel en in een opbouwende lijn muziekles en komen alle
muzikale domeinen en genres aan bod. Van pop- en elektronische muziek tot wereldmuziek, jazz
en klassiek. Daardoor ontwikkelen leerlingen een brede muziekkennis en een eigen muzieksmaak.
De doorlopende leerlijn biedt ook houvast: de leerkracht weet wat er voor het vak muziek jaarlijks
verwacht wordt en het is duidelijk wat de leerlingen in eerdere jaren hebben geleerd, zodat daar
makkelijker op kan worden ingespeeld.

  

Overige praktische zaken
Allergie
Is uw kind allergisch? Wilt u als ouder dan de verantwoordelijkheid nemen om dit ieder schooljaar
te controleren bij de groepsleerkracht of hij/zij op de hoogte is hiervan. Bij bijzondere
gelegenheden vragen wij u om zelf voor een lekkernij te zorgen, zodat ook uw kind mee kan
doen met de feestelijkheden. Bij twijfel kunt u hierover altijd contact opnemen met de
groepsleerkracht.
Verjaardag
Wanneer uw kind jarig is en gaat trakteren, is het goed om
te weten of er leerlingen met een allergie in de klas zitten en
hoeveel leerlingen er zijn. Neem daarom van tevoren even
contact op met de leerkracht om teleurstellingen te
voorkomen.
Toiletbezoek
De leerlingen mogen altijd naar het toilet. Tijdens kringactiviteiten proberen we de toiletbezoeken
te minimaliseren. Tijdens de kring wordt er vaak iets uitgelegd, en dan zou uw kind nuttige
informatie kunnen missen. Wij gaan er vanuit dat de leerlingen zindelijk zijn wanneer zij op school
komen en zelfstandig naar de wc kunnen gaan. Mocht er toch nog een “ongelukje” gebeuren,
dan is er op school reservekleding. Wanneer u dit prettig vindt, mag u uiteraard ook altijd een
setje reservekleding in de tas van uw kind stoppen. Wanneer uw kind moeite heeft met op tijd
naar de wc gaan, brengt u de leerkracht dan hiervan op de hoogte.
Ziek of afwezig
Als uw kind ziek is, wilt u dat dan vóór 8.15 uur doorgeven aan de school? Dit mag telefonisch, u
kunt hierbij ook inspreken op de voicemail of u kunt een berichtje sturen via PARRO naar de
leerkracht die die dag werkt. Wanneer u met uw kind naar de dokter of een andere afspraak
moet, welke plaats vindt onder schooltijd, kunt u dat van te voren door geven aan de leerkracht.
Binnenkomst op school
Vanaf kwart over 8 mag uw kind op het schoolplein spelen. Om 8.25 gaat de bel en gaan de
kinderen met de groepsleerkracht naar binnen. Vanaf kwart over 8 zijn er dan ook twee
leerkrachten op het plein die het toezicht verzorgen.

Eten en drinken
De kleuters eten om 10.00 hun pauzehap, hiervoor nemen de kinderen zelf eten en drinken mee
van huis. Wilt u er rekening mee houden dat het een tussendoortje is. Één stuk fruit, boterham of
koekje is voldoende.
Om 11.30 lunchen we met de kleuters. De toezichthouders bij de lunch proberen er op toe te zien
dat uw kind het brood op eet en voldoende drinkt. Mocht u thuis toch zien dat er iets aan onze
aandacht ontsnapt bij de pauzehap of lunch dan horen we dat graag!
Ophalen
Om 14.15 kunt uw u kind ophalen bij het hek, de leerkracht loopt mee naar het hek. Kinderen
waarvan de ouders en/ of oppas er nog niet is blijven bij de leerkracht achter het hek wachten.

Tot slot
Overige informatie over de Sint Franciscusschool kunt u vinden in de schoolgids en de
jaarkalender van het schooljaar; beide documenten staan op onze website:
www.stfranciscusschool.nl .
Daarnaast ontvangt u maandelijks een nieuwsbrief via de mail.
Voor korte informatieberichten gebruiken wij onze PARRO app.
Ook bevat deze app de mogelijkheid de leerkracht een bericht
te sturen.

