
‘Worden wie je bent, met eigenaarschap de toekomst tegemoet’

Rekenen en taal in de ochtend

Iedere ochtend op een Chromebook mogen werken 

klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Maar dan wel om te 

werken aan rekenen en taal op het juiste niveau. De 

lessen worden persoonlijk en op maat door meester 

Ruben gegeven. Daarbij wisselt 

hij de lessen bewust af met 

‘bewegend leren’. De ene keer 

zijn dat oefeningen die een 

aanvulling zijn op de lesstof, de 

andere keer gooien de kinderen 

alle energie uit het lichaam met 

korte energizers. Wij werken in 

Snappet, een online omgeving 

die de kinderen eerst vraagt naar hun persoonlijke 

doelen. Zo leert uw kind zich bewust te worden van 

hun eigen ontwikkeling. Eenmaal begonnen, past het 

programma de lessen doorlopend aan op basis van 

de persoonlijke resultaten. De kinderen krijgen dus 

altijd lesstof op hun eigen niveau. Meester Ruben 

volgt de resultaten nauw en kan als nodig gelijk extra 

uitleg geven. Of in overleg met uw kind zijn of haar 

persoonlijke doelen aanpassen.

In de middag thematische activiteiten

In de middag gaan we, net als de rest van de school, 

aan de slag met allerlei activiteiten binnen één 

(wisselend) thema. We werken vaak groepsgewijs 

(met klasgenoten of soms met kinderen uit andere 

groepen) aan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, 

Engels of biologie. Ook gaan we aan de slag met 

muziek of iets creatiefs. Wij leren tekstverwerken 

via Google Classroom en bijvoorbeeld websites 

bouwen met Code Qube. 

Het middagprogramma is zo 

gevarieerd mogelijk, zodat uw 

kind op school meer leert dan 

alleen de lesstof nodig voor 

de eindtoets. Denk aan sociale 

en culturele omgangsvormen, 

samenwerken, doorzetten 

en andere vaardigheden 

die belangrijk zijn voor hun toekomst (zoals 

mediawijsheid en probleemoplossend denken). 

Altijd aandacht, en extra zorg als nodig

Meester Ruben krijgt alle hulp die hij nodig heeft, 

bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, taal, rekenen, 

IT, Nederlands als 2e taal en hoogbegaafdheid. 

Gespecialiseerde collega’s bieden steun en advies op 

aanvraag. Daarnaast hebben zij standaard een aantal 

uur beschikbaar waarin zij op eigen initiatief groep 

6 bezoeken. Intern begeleider Hannah zorgt ervoor 

dat elk kind wordt gezien en in de gaten gehouden. 

Indien nodig stellen we in overleg met ouders een 

handelingsplan op.

Zo gaat het in groep 6

In de Gouden Weken in de eerste 
schoolweken (groepsvorming) 
en via de Kanjertraining (positief 
gedrag) werkt meester Ruben 
aan een veilige en fijne sfeer in 
de klas.  
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“Wie doorzet,
kan alles”

Uw kind staat centraal


