
Ouderinformatie unit 1 

 
Leerkrachten: 
Kim Bindels (1B)  Tineke Keuter (1A)   Ellen van Duren (1A) 
Maandag t/m vrijdag  Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag Maandag en donderdag 
k.bindels@optimusonderwijs.nl t.keuter@optimusonderwijs.nl  e.vduren@optimusonderwijs.nl  

__________________________________________________________________________________ 
 

Een lesdag in de unit 
8:25 – 8:40 Binnen is beginnen 
Om 8:25 gaan de deuren open. Beide stamgroepen hebben een eigen ingang. De kinderen hangen 
hun jassen en tassen aan hun eigen kapstokplekje op. Wanneer zij de klas inkomen pakken zij direct 
een leesboek om op hun vaste plek te gaan lezen. 
 
8:40 – 9:00 Dagopening 
De dag wordt samen met de mentor geopend. Er wordt besproken welke dag het is, wat we op deze 
dag gaan doen, wie de hulpjes zijn en er wordt voorgelezen. Indien er een jarige is kan er op dit 
moment een verjaardag gevierd worden, samen met de ouders van het jarige kind. Deze verjaardag 
wordt gevierd in de eigen stamgroep. 
 
9:00 – 10:00 Taal-/Rekeninstructie 
Na de dagopening gaan de kinderen uiteen in een van de drie instructiegroepen. In welke groep zij 
zitten, kunnen de kinderen zien op het instructiebord op de gang. De instructies vinden plaats 
middels een roulatiesysteem. Telkens krijgt één van de instructiegroepen instructie in het 
instructielokaal terwijl de andere twee groepen op dat moment de lesstof verwerken. Deze 
verwerking gebeurt middels verwerking vanuit methodes, ontwikkelingsmaterialen, hoeken, etc. De 
kinderen zijn vooraf door de leerkrachten ingedeeld bij werkjes. Ze kunnen zien welk werkje ze 
mogen doen door op het Digikeuzebord te kijken (dit staat open op het digibord bij binnenkomst). 
Binnen dit uur krijgen dus alle kinderen instructie en de tijd om de stof te verwerken. Tijdens de 
verwerking zijn er stilteplekken beschikbaar, maar ook werkplekken waar overlegd kan worden.  
 
10:00 – 10:30 Buiten fruit eten + buiten spelen 
Buiten eten de kinderen gezamenlijk het fruit. Tot 10:30 uur spelen alle kinderen buiten. 
 
10:30 – 11:15 Buiten spelen + Groep 3: Instructie 
De kinderen van groep 1-2 blijven buiten spelen. De kinderen van groep 3 gaan om 10:30 naar 
binnen en krijgen dan instructie van taal of rekenen (het andere vak dan de instructie die ze in de 
ochtend krijgen). Om 11:00 uur gaat groep 1-2 ook naar binnen en kijken ze SchoolTV tot 11:15 uur. 
 
11:15 – 11:30 Boeken lezen 
Alle kinderen lezen op dit moment een boek in hun eigen stamgroep. De kinderen kunnen ook 
voorlezen aan elkaar. Ondertussen kiezen zij een werkje op het Digikeuzebord voor de vrije werkles. 
Indien er een jarige is kan er ook op dit moment een verjaardag gevierd worden, samen met de 
ouders van het jarige kind. Deze verjaardag wordt gevierd in de eigen stamgroep. 
 
11:30 – 12:15 Lunchen 
In deze tijd lunchen beide stamgroepen apart. De ene groep luncht van 11:35 tot 11:55 en de andere 
groep van 11:55 tot 12:15. Dit verschilt per dag. De groep die niet luncht, heeft een kringactiviteit in 
de stamgroep, bijvoorbeeld woordenschat, Engels, PBS, weekendkring, muziek/dans/drama. 
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12:15 – 12:30 Buiten spelen  
Alle kinderen spelen na het lunchen samen buiten.  
 
12:30 – 12:45 Buiten spelen + Groep 3 moment in de eigen groep 
De kinderen van groep 1-2 blijven buiten spelen tot 12:45. De kinderen van groep 3 gaan om 12:30 
naar binnen en voor hen wordt dit moment tot 13:00 ingevuld met bijvoorbeeld een dictee, lezen, 
schrijven of automatiseeroefeningen.  
 
12:45 – 13:30 Vrije werkles 
Er vindt voor de hele unit een gezamenlijke werkles plaats. Kinderen van beide stamgroepen kunnen 
dus met elkaar werken en spelen. Deze werkles staat vooral in teken van creatieve activiteiten, 
hoekenwerk, constructiewerk, etc. De kinderen hebben voor het lunchen al gekozen wat ze willen 
doen. Ook gaan er op dit moment kleine groepjes kinderen naar de Active Floor. Op maandag en 
donderdag, heeft groep 3 tijdens deze werkles een taal/lezen werkles en kiezen zij werkjes op het 
gebied van taal en lezen. 
 
13:30  - 14:00 Interactief voorlezen en afsluiting van de dag 
Om 13:30 wordt er in de stamgroep interactief voorgelezen. Tot slot wordt de dag afgesloten in de 
stamgroep. De dag wordt geëvalueerd en de kinderen pakken hun spullen.  
 
Gedurende de dag wordt er dus afgewisseld tussen momenten die enkel in de stamgroep 
plaatsvinden en die ’unitbreed’ worden georganiseerd. Hiermee kunnen wij dus garanderen dat er 
voor alle kinderen de mogelijkheid bestaat om samen te spelen, leren en werken.   
 
Gymles 
Op de maandag wordt er door groep 2-3 samen gegymd van 11:00 tot 11:45. Groep 1 
krijgt op dat moment een kringactiviteit op niveau aangeboden.  
Op donderdag wordt er door stamgroep 1A gegymd van 10:15 tot 11:00 en door 
stamgroep 1B van 11:00 tot 11:45. Hierdoor wijkt het rooster op deze dagen iets af van 
bovenstaande. 
 
De kinderen van groep 2-3 gymmen in principe met gymkleding. Wij vragen kinderen van groep 2 
enkel gymkleding mee te geven wanneer zij zich compleet zelfstandig en vlot kunnen aankleden. Dit 
vanwege de geringe tijd waarin de kinderen zich om moeten kleden en de beperkte handen die 
beschikbaar zijn om te helpen. Wanneer het aankleden nog lastig is, volstaan enkel gymschoenen. 
Groep 1 gymt altijd in de eigen kleding, waarbij dikke truien eventueel kunnen worden uitgetrokken. 
Wel vragen wij kinderen van groep 1 om ook gymschoenen mee te nemen.  
 
Website en Parro 
Op de website vind je onder het kopje ‘De school’ informatiedocumenten die nuttig zijn om eens 
door te nemen. Zo vind je hier o.a. de schoolgids, informatiegids, jaarkalender,  
vakanties en vrije dagen. Onder het kopje ‘Starten op Klimop’ is deze  
informatiebrief terug te vinden. 
 
Naast de website hanteren we Parro als communicatiemiddel. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen 
hiervoor een uitnodiging als de kinderen op school starten. Via deze app ontvangt u algemene en 
groepsberichten. Verder is het mogelijk om korte berichten te sturen naar de leerkracht. Voor 
persoonlijkere of uitgebreide zaken vragen wij u telefonisch of per mail contact op te nemen. In de 
gespreksomgeving zijn alle leerkrachten van de unit toegevoegd. De mentor van uw kind blijft echter 
het aanspreekpunt. 
 



Fruit  
De kinderen mogen voor in de ochtend fruit of een gezonde koek meenemen, 
voorzien van naam. Daarnaast mogen kinderen een lege beker meenemen om in de 
klas neer te zetten. Hier mogen ze gedurende de dag water uit drinken. 
 
Lunch 
De kinderen nemen hun lunch, in hun rugzak, mee naar de overblijfruimte. We vragen een gezonde 
lunch mee te geven. Verdere informatie hierover vind je in de informatiegids op de website.  
 
Plastic tas + map groep 3 
Wilt u er voor zorgen dat er altijd een plastic tas in de schooltas van uw zoon of dochter zit? Daarin 
kan uw kind de (knutsel)werkjes en brieven mee naar huis nemen. Dit proberen we zoveel mogelijk 
op de vrijdag te doen. De kinderen van groep 3 hebben een eigen map waarin spullen mee naar huis 
gaan. Deze map nemen zij op maandag weer mee naar school zodat deze gedurende de week gevuld 
kan worden. Ook voor groep 3 is het handig om een plastic tas te hebben waar de map in kan.   
 
Verjaardagen 
De verjaardagen van de kinderen worden in de stamgroep gevierd. De jarige mag 

ook een bezoekje brengen aan de andere stamgroep en daar zal voor de jarige 

gezongen worden. Wat de traktatie betreft mag de jarige uit de verjaardagstaart 

een activiteit grabbelen, de activiteit is voor de gehele unit. Denk aan een 

spelletje, een filmpje kiezen, etc. Ook mag de jarige op deze dag, met twee 

gekozen vriendjes, een werkje kiezen. Er hoeven thuis dus geen traktaties 

gemaakt te worden.  Bij de kinderen van unit 1 mag u als ouder/verzorger ook aansluiten. De 

leerkracht neemt tijdig contact met u op om de dag en tijd voor de verjaardag te bespreken. Als 

ouder/verzorger mag u een foto maken waar alleen uw eigen kind op staat.  

Wensjes 

Als u het op prijs stelt dat uw kind voor de verjaardag van papa of mama een wensje leert en kleurt, 

weten we dat graag een week van tevoren door middel van een briefje of berichtje via Parro. Voor de 

verjaardag van opa en oma worden geen wensjes gemaakt. 

 

Verlof 

Op de website vind je onder het kopje ‘Starten op Klimop’ een document over de verlofregeling zoals 

deze binnen Optimus wordt gehanteerd.   

PBS 

In 2015 is Klimop gestart met Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS, 

verder genoemd PBS). PBS is een schoolbrede preventieve aanpak gericht op het 

duidelijk maken en stimuleren van gewenst gedrag bij leerlingen. Het heeft als 

doel om schoolbreed een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat 

gedragsproblemen voorkomt. Dit gebeurt door de waarden van de school te 

vertalen naar concrete gedragsverwachtingen op de verschillende plekken in de school. Gedrag 

wordt zodoende aangepakt als iets dat geleerd moet worden, net als alle andere vakken. PBS richt 

zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het aanleren 

van gewenst gedrag gebeurt door het belonen van goed gedrag met muntjes.  

 
 
 
 



Doorstromen  
Van peuterspeelzaal/kinderopvang naar basisschool 
De verbinding tussen peuterspeelzaal en basisschool vinden wij belangrijk, daarom is er veel contact 
tussen beiden. Bij de start van nieuwe leerlingen ontvangen wij van Kakelbont en Olleke-Bolleke 
overdrachtsformulieren. Daarbij zijn er regelmatig gezamenlijke projecten, o.a. de Nationale 
Voorleesdagen en de Bosdag. Tevens mogen wij gebruik maken van de (speel)ruimte van de 
peuterspeelzaal als zij niet aanwezig zijn. Dit maakt de overgang van de peuterspeelzaal naar de 
basisschool makkelijker voor het kind.  
 
Van groep 1 naar groep 2 
Kinderen die voor 1 januari vier jaar worden gaan doorgaans in het nieuwe schooljaar naar groep 2. 
We kijken hierbij naar de ontwikkeling van het kind. 
 
Van groep 2 naar groep 3 
In groep 2 wordt bekeken of het kind het jaar erop naar groep 3 kan doorstromen. Natuurlijk zijn niet 
alle kinderen tegelijk in die fase van ontwikkeling. Er zijn onderlinge verschillen. Daar willen wij ook 
rekening mee houden. Ons uitgangspunt is om ons onderwijs zo adaptief mogelijk te laten zijn en op 
de ontwikkeling van het kind aan te sluiten. 
 
Voorlezen 
Het belang van voorlezen 
Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk, zowel voor het kind als voor de ouders. Gelukkig zijn heel 
veel ouders het hier mee eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar ook heel belangrijk in de 
ontwikkeling van het kind. 
 

Waarom voorlezen belangrijk is 

Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is 
voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe 
woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd 
is. En door met het kind te praten over het boek, wordt het kind ook 
gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan 
 
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen 
worden en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert ook de fantasie van het kind. 
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, 
waardoor hij/zij hierop meer grip krijgt. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat 
moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname enz.) kan ook steun bieden en een goede 
manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen. 
 
Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het 
voorlezen en de exclusieve aandacht die ze krijgen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het kind. 
En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot 
rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur 
in de dag geboden worden.  
 
Op vrijdagochtend is de bieb op school geopend. Kinderen die naar de bieb 
willen gaan, doen dit onder schooltijd onder begeleiding van de 
leerkracht. Het is de bedoeling dat de kinderen een grote tas 
meenemen waar de biebboeken in passen. We hebben een hele mooie 
collectie boeken en hopen dat u hier gebruik van maakt. 
 
 



Leerlingvolgsysteem en dyslexiescreening 
Bij de kinderen van groep 1 en 2 worden geen Cito-toetsen meer afgenomen. Om 
zicht te krijgen op hun ontwikkeling, maken wij gebruik van het 
leerlingvolgsysteem van Digikeuzebord.  
 
In groep 3 worden de volgende Cito-toetsen twee keer per jaar afgenomen: 
Rekenen, Spelling, DMT (woordleestoets) en Begrijpend luisteren. Daarnaast 
wordt er nog AVI-lezen afgenomen. 
 
Om vroegtijdig mogelijke signalen van dyslexie te kunnen herkennen, nemen wij bij de kinderen van 
groep 2 in januari een dyslexiescreening af. Deze screening is individueel. Hierbij valt te denken aan 
rijmen, snel benoemen en onderscheiden van kleuren, letterkennis, beginklank, etc.  
 
Opvallende zaken wat betreft deze testen worden uiteraard besproken in het groeigesprek.  
 
Hoofdluis 
Iedere woensdag na een vakantie is er hoofdluiscontrole. Het is belangrijk dat de haren gewassen zijn 
en dat er geen gel in zit. Graag ook geen ingewikkelde kapsels. Indien er hoofdluis geconstateerd 
wordt, neemt de coördinator (juf Laura) contact met je op. De andere ouders worden via een 
algemeen bericht op Parro op de hoogte gebracht. Indien je zelf hoofdluis constateert, vragen wij je 
dit meteen door te geven aan de groepsleerkracht. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar 
ons protocol hoofdluis en de folder hoofdluis op onze website. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid geeft een kind een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Het stimuleren 
hiervan is dan ook erg belangrijk. Wij kunnen dit niet alleen, dus hopen wij dat u hier thuis ook 
aandacht aan schenkt. Denk hierbij aan het aan- en uitkleden, het aan- en uittrekken van de 
jassen/dassen/handschoenen, het naar de wc gaan, etc. 
 
Eigenaarschap 
Wij vinden het op Klimop belangrijk om het eigenaarschap van de kinderen te bevorderen. U kunt 
hierbij bij kleuters denken aan het aanbieden van meer keuzes en aansluiten bij de belevingswereld 
en intrinsieke motivatie van de kinderen. Schoolbreed zijn we gericht op het zichtbaar maken van de 
doelen voor de kinderen bij het vak rekenen. Daarbij staan ook de executieve functies centraal. Dit 
zijn vaardigheden die je nodig hebt bij speel- en werkgedrag. Denk hierbij aan nauwkeurigheid, 
waarnemen en het niet impulsief aan de slag gaan. 
 
Aanleren van nieuwe letters 
Gedurende enkele weken staat er in groep 1-2 een letter centraal. De leerkracht bekijkt wanneer ze 
aan een nieuwe letter toe zijn. In de letterkastjes worden de woorden ook visueel gemaakt. Bijv. bij 
de letter s een blik soep en het woord soep. De kinderen mogen hiervoor kleine spullen van thuis 
meenemen die in het letterkastje passen. Elk kind mag één voorwerp meenemen wat nog niet op de 
lettertafel ligt. 
  



Uitspreken van de letters 

Omdat het belangrijk is voor het kind dat hij/zij de klanken goed uitspreekt i.v.m.  
het fonemisch (klank) bewustzijn hebben we dit lijstje bijgevoegd. 
 
We spreken op school de letters op onderstaande manier uit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methodes groep 3 
Veilig leren lezen 
We werken in groep 3 met de methode Veilig leren lezen (Kim versie). 
Bij aanvang van elke kern ontvangt u een ouderbrief met daarin de 
informatie over de nieuwe kern (thema, nieuwe letters, woordenschat, etc.). Voor een compleet 
overzicht van wat er geleerd wordt in elke kern verwijzen we u graag naar www.veiliglerenlezen.nl  
 
Pennenstreken 
In groep 3 wordt ook gewerkt met de methode Pennenstreken. De 
schrijfmethode is gekoppeld aan de leesmethode. De kinderen leren de letter 
(woorden) schrijven die zij in de leesles hebben leren lezen. Ook leren de 
kinderen de cijfers schrijven. Ze schrijven met een dik potlood (Triple HB). 
Aandachtspunten tijdens het schrijven zijn: de potloodgreep, de zithouding en de 
ligging van het schrift. In groep 1-2 wordt er ook al aandacht besteed aan het voorbereidend 
schrijven.  
 
Getal & Ruimte junior  
We werken sinds dit schooljaar met de rekenmethode Getal & Ruimte 
junior. Bij ieder blok wordt er aandacht besteed aan de drie domeinen: 
Getallen – Verhoudingen – Meten en Meetkunde. Iedere week staat er 
één doel centraal. Ook in groep 1-2 worden er leskaarten van deze methode gebruikt tijdens de 
kringactiviteiten rondom rekenen. Op deze manier zorgen we voor een doorgaande lijn binnen de 
gehele school.  
 
 
  

j = juh 
k = kuh 
l = lllll 
m = mmmm (tussen lippen) 
n = nnnn (tong achter voortanden) 
o = òh (zoals in b-o-s) 
p = puh 
r = rrrrrrr 
s = ssssssss (sissend) 
 

t = tuh 
u = ùh (zoals in b-u-s) 
v = vvvv  
w = www 
z = zzzzzzz (zoemen van een bij) 
 
Het zou erg fijn zijn voor uw kind en ons 
als leerkracht, wanneer u ook op deze 
manier over letters praat. 
 

a = àh (zoals in b-a-l) 
b = buh 
c = suh 
d = duh 
e = èh (zoals in p-e-t) 
f = fffffff  
g = gggg 
h = huh 
I = ìh (zoals in i-k 
 

http://www.veiliglerenlezen.nl/


Thematisch werken 
In unit 1 wordt gewerkt in thema's. Deze thema's worden door ons geselecteerd, passend bij de 
belevingswereld van de kinderen en aansluitend bij de thema's die binnen de school centraal staan. 
Binnen deze thema's ontwerpen we zelf het onderwijs en maken hierbij ook gebruik van activiteiten 
uit methodes, zoals Schatkist. Er wordt een aanbod verzorgd rondom beginnende geletterdheid, 
beginnende gecijferdheid, verkeer, muziek/dans/drama en wereldoriëntatie.  
Thema’s die dit jaar aan bod komen zijn: Giga Groen – Verkeer – Sinterklaas/Kerst – Noordpool en 
Zuidpool – Carnaval – Eten en drinken – Op reis – Circus – De mooiste vis van de zee.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Thematisch werken in unit 1 

 
 
Uitjes en ouderhulp 
Dit schooljaar hebben we weer allerlei uitjes en activiteiten. Hierbij hebben wij natuurlijk hulp nodig. 
Wij hopen dit jaar weer op u te kunnen rekenen. De klassenvertegenwoordigers benaderen u 
hiervoor.  
Groep 3: Paul Verheijen  
Groep 2: Saskia van Munsteren 
Groep 1: wordt nog gekozen 
 
Studenten 
Gedurende het jaar zullen verschillende studenten ons komen ondersteunen in de unit. De volgende 
studenten komen het hele schooljaar stage lopen: 

Pim Verberkt (Afstudeerstage Pabo Nijmegen) 
Floor Lange (Afstudeerstage Onderwijsassistent Gilde Opleidingen) 
Maud Brisko (Tweedejaarsstudent Onderwijsassistent ROC Helmond) 

Daarnaast zullen er nog verschillende stagiaires vanuit de Pabo voor een kortere tijd stage komen 
lopen. 
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Bij vragen en/of tips, stuur ons een 
berichtje via Parro of loop gerust even binnen.  
  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Kim, Tineke en Ellen 
Leerkrachten van unit 1 
 


