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Gym en zwemmen
D e g y m l e s w o rd t o p d e
maandag gegeven door Kaj
van Wunnik.
D e k i n d e re n n e m e n z e l f
gymkleding mee. Een gympak
of korte broek en een shirt en
gymschoenen. Wilt u bij de
aanschaf van gymschoenen
erop letten dat het schoenen
zijn met een profiel, zodat uw
kind goed grip heeft. We
vragen dit in het kader van de
veiligheid tijdens de gymles.
Alle kleuren zolen zijn goed,
behalve zwart. Zwarte zolen
maken namelijk strepen op de
vloer. Wilt u daar ook op letten
bij de aanschaf?

Huiswerk en agenda
De kinderen nemen elke
dinsdag hun agenda mee naar
school. De rest van de week is
de agenda thuis.
Er staat altijd iets in de agenda
van uw kind. Dit kan huiswerk
zijn, een activiteit, e.d. of een
kruis. Natuurlijk leren de
kinderen op school hoe de
agenda werkt. Soms is het ook
fijn om nog even samen te
kijken welk huiswerk gemaakt
of geleerd moet worden.

Haarlem

Informatie groep 7
Introductie
Dit schooljaar zitten er 27 leerlingen in groep 7. De groep
heeft een leerkracht, juf Christa en een leerkracht in
opleiding, juf Donja. Juf Donja is er op maandag en
dinsdag, Juf Christa is er maandag t/m vrijdag. De
leerkrachten maken samen de groepsplannen, doen
samen de gesprekken en stellen samen de leerdoelen op
met de leerlingen. Juf Donja geeft les op maandag en
dinsdag, juf Christa de andere 3 dagen.
Oudercontacten
Vanaf het nieuwe schooljaar hebben we besloten om de
informatieavond te vervangen voor een kijkje in de klas.
Op uitnodiging van de leerkracht bent u welkom om een
les bij te wonen. Op die manier hopen we te kunnen
laten zien hoe een les in de klas van uw zoon/dochter
verloopt. Deze bezoekjes zullen worden gepland in de
periode tot de herfstvakantie en zijn optioneel. Naast het
kijkje in de klas zijn er aan het begin van het jaar
startgesprekken en zullen er ook gesprekken aan de
hand van de resultaten van de IEP worden gepland. Als
er tussendoor zaken zijn die u of de leerkracht wilt
bespreken, kan er een extra afspraak worden gemaakt. In
november wordt goed gekeken of er eventueel een extra
gesprek nodig is om de voortgang van uw kind te
bespreken. Dit kan op initiatief van de leerkracht zijn
maar ook van u als ouder.
Toetsen
Om de ontwikkeling van de leerlingen bij te houden
nemen wij toetsen af: IEP en methode gebonden toetsen.
De IEP toetsen worden op maat twee keer per jaar
afgenomen. De eerste IEP toets wordt afgenomen in de
periode tussen half oktober en eind januari. De tweede
IEP toets wordt afgenomen in de periode tussen februari
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en mei. De methode gebonden toetsen volgen na elk blok. Als een IEP toets is afgenomen
ontvangt u een uitnodiging voor een voortgangsgesprek. Bij aanvang van het schooljaar wordt
u uitgenodigd voor een startgesprek.
Groepsplannen
Wij werken door de hele school met groepsplannen. In het groepsplan verantwoordt de
leerkracht welke leerstof aangeboden wordt, hoe de leerstof aangeboden wordt en welke
doelen nagestreefd worden. De doelen zijn per groep leerlingen verschillend. Als deze
gegevens worden omschreven in het groepsplan. Er zijn groepsplannen voor rekenen,
technisch lezen, begrijpend lezen en spelling en sociaal emotioneel leren.
VO (Voortgezet Onderwijs)
In juni 2021 krijgen de kinderen een voorlopig advies voor het Voortgezet onderwijs. Dit
schooljaar kunt u al gebruiken om zich te oriënteren op de VO scholen. Er zijn open dagen en
voorlichtingsavonden. We laten u weten op welke dagen deze activiteiten plaats vinden.
PBS
In groep 7 verdienen de kinderen bij vijftien bandjes een
beloning van tien minuten. Deze beloning mogen ze zelf kiezen
en in overleg met de leerkracht gaan doen. Dit kan zijn tien
minuten op de iPad, een spelletje doen of helpen in een andere
groep. In het Schaftertje staat vermeld welke regel er de komende
week aan de orde is op school, zodat u dit thuis ook met uw kind
kunt bespreken.
Talent
Sinds afgelopen schooljaar is de Hannie Schaftschool een officiële
Kindertalentenfluisteraarschool. Dit houdt in dat we samen met uw kind op zoek gaan naar
haar/zijn talenten. Dit doen we door wekelijks een talent te bespreken en toe te lichten in de
klas en door een talentfluister gesprek te houden. Uw kind heeft voordat hij/zij van school gaat
tenminste één keer een talent gesprek gehad met de leerkracht.
Portfolio
Iedere kind op de HS gaat een eigen portfolio aanmaken en bijhouden. In het portfolio komen
specifieke leerdoelen voor uw kind te staan. Het kind kan zelf ook dingen in zijn portfolio
zetten: een foto of filmpje van iets waar hij/zij heel trots op is of blij van wordt, een foto van een
werkstuk of een verhaal, de ontdekking van een talent en nog veel meer. Het portfolio, de
snappet gegevens en de IEP resultaten zijn samen het nieuwe rapport en dienen als leidraad
bij de voortgangsgesprekken die twee keer per jaar gehouden worden.
Lesmethodes van 3 t/m 8
De school maakt gebruik van de volgende methodes:
Veilig leren lezen/Kim versie ( lezen en spellen) groep 3
De wereld in getallen (rekenen) groep 3 t/m 8
Lekker Lezen (technisch lezen) groep 4 t/m 8 en groep 3 incidenteel
Taal op Maat (taal) groep 4 t/m 8
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Spelling op maat (spelling) groep 4 t/m 8
Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) groep 4 t/m 8
Pennenstreken (schrijven) 3 t/m 8
Blink/ WO groep 3 t/m 8
Groove me/Engels 3 t/m 8
Snappet
De Snappet is een tablet waar de kinderen de verwerking van de klassikaal gegeven lessen op
maken. Dit zijn de vakken rekenen, taal, spelling en automatiseren. Nieuwsbegrip en
studievaardigheden zijn ook vakken die verwerkt worden op de Snappet.
Blink
Dit is een methode waarbij geïntegreerd wereldoriëntatie
aangeboden wordt. Dit houdt in dat er projectmatig gewerkt
wordt aan alle vakken van wereldoriëntatie (geschiedenis, natuur/
techniek en aardrijkskunde) Bij het verwerken van de stof kunnen
alle talenten ingezet worden en worden leerlingen zeker niet
alleen cognitief uitgedaagd. Er wordt gewerkt met 5 thema’s per
jaar, waarbij er elk jaar een periode is waarin groep doorbroken gewerkt kan worden.
Gym/Zwemmen
Groep 7 heeft twee keer in de week gym. Op vrijdag hebben ze gym van meester Kaj. Op
donderdag hebben ze een zogenaamde ‘natte’ gymles in het Boerhaavebad. De leerlingen die
nog geen diploma hebben, kunnen hun diploma halen. De kinderen gaan allerlei
watersporten en spellen doen. We gaan met de bus naar het zwembad samen met groep 8.
Eten en drinken
Het tussendoortje bestaat uit fruit, een stukje kaas, een broodje, komkommer, tomaat, etc. Wij
stimuleren het drinken van water.
De lunch bestaat bij voorkeur uit boterhammen met hartig beleg, tomaat of komkommer. Een
bakje met salade, rijst, pasta etc. is ook heerlijk. Uw kind kan weer water drinken bij de lunch,
maar een bekertje yoghurt, melk of sap is natuurlijk ook goed.
Wij doen jaarlijks mee aan het project: ‘Ik eet het beter’ met de groepen 5 t/m 8. Dit is een
project om kinderen te leren om gezonde keuzes te maken. Het programma is ontwikkeld in
samenwerking met het Voedingscentrum. Maandag 5 oktober start de ‘Week van de
Pauzehap’.
Traktaties
Wij promoten gezonde traktaties. Lolly’s en ander hard snoepgoed willen wij uit
veiligheidsoverwegingen niet opeten in de klas. Mocht een kind dit toch trakteren dan mag
het kind het wel uitdelen, maar gaat de traktatie mee naar huis. Dan kunt u als ouder hier thuis
zelf over beslissen.
Ziekmelding
Wilt u ons zo spoedig mogelijk (tussen 08:00-08:30 uur) inlichten over de ziekte of het verzuim
van uw kind? U kunt dit telefonisch aan ons doorgeven op 023-5312119. Als we niet in staat
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zijn de telefoon te beantwoorden, kunt u de voicemail inspreken. U kunt ook een
absentiemelding doen via Social Schools.
Contact
Mocht u ons tussentijds willen spreken, maakt u zich zorgen of is er iets niet helemaal duidelijk
kom dan even langs om 14.00 uur of bel of mail ons om een afspraak te maken.
Onze e-mailadressen:
christa.dingerdis@spaarnesant.nl
donja.wit@spaarnesant.nl
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