


• Voorstellen van de leerkrachten

• algemene afspraken en regels op school

• algemene afspraken en regels in de groep

• invullen van de verschillende lijsten.





Maurice Boonstra



Maandag 8.30- 14.30uur

Dinsdag 8.30- 14.30uur

Woensdag 8.30- 12.30uur

Donderdag 8.30- 14.30uur

Vrijdag 8.30- 12.00 uur    BB 8.30- 14.30 uur

De deuren gaan om 8.20 uur open. 

De les begint om 8:30



Wij moedigen alle ouders aan om te voet of op de fiets naar school te 
komen.

• ”Zoen en zoef” strook (Verbindingsweg)                                             
Deze strook is een eenrichtingsverkeer strook.

• Fietsen van groepen 1/2 op schoolplein aan de kant van de 
Eemnesserweg bij de klimrekken.

• Fietsen van groepen 3 t/m 8 in de fietsenkelder

NIET FIETSEN OP HET SCHOOLPLEIN!



Ziekte/verlof

Ziekmelding: telefonisch / email
tussen 8.00 - 9.00 uur
035 - 53 34 999
administratie@obblaricum.nl
voornaamleerkracht@obblaricum.nl

Verlof: Tot 5 jaar schriftelijk (per e-mail) 
aangeven bij de groepsleerkracht;
Vanaf 5 jaar schriftelijk (per e-mail) 
aanvragen bij directie 
directie@obblaricum.nl



Contact met school
• Website   www.obblaricum.nl
• Schoolgids
• Nieuwsbrief
• Social Schools

Communicatie met de leerkracht:
• Voor schooltijd (korte mededelingen);
• 2 keer per jaar (oktober/maart) zijn er 10 minuten gesprekken;
• Aan het begin van het schooljaar (schoolweek  1 t/m 3) is er 

gelegenheid om gebruik te maken van een omgekeerd 10 minuten 
gesprek. Dit gesprek is niet bedoeld ter kennismaking, maar alleen om 
u in de gelegenheid te stellen eventuele extra informatie over uw kind 
aan de leerkracht te vertellen. 



• Omgangsprotocol
Een protocol over omgang met elkaar, anti pesten.

• Dyslexie protocol
Ouders geven bij de intake door of er dyslexie in de familie voorkomt. 
Mocht u dit nog niet hebben aangegeven, dan kunt u dit nog doorgeven 
aan de leerkracht. 

• Protocol  DHH
De leerkrachten vullen een quickscan in, zodra het kind 6 weken op 
school zit. Het is van belang dat ouders opvallende zaken m.b.t. de 
ontwikkeling van hun kind tijdig doorgeven aan de leerkracht.



HGW
• We werken Handelings Gericht. We hanteren daarbij 3 niveaugroepen (Verrijking; basis; 

remediërend).
• In het groepsplan is vastgelegd wat elk kind didactisch en pedagogisch nodig heeft om het 

best tot ontwikkeling te komen.

Wat doen we bij:

• Uitval () op toetsen op cognitief gebied
• Extra begeleiding/oefening/instructie in kleine groepjes (o.l.v. een leerkracht/ rt-er)
• eventueel verder onderzoek door Interne Begeleider (via Samenwerkingsverband / particulier).

• Uitval op sociaal- emotioneel gebied
• Mogelijkheid op school voor SOVA training (vanaf groep 2).



• Nieuwe methodes voor Taal/ Spelling:

• * dagelijks instructie voorlopig

• Rekenen instructie volgens HGW op maandag en dinsdag.

• Op donderdag en vrijdag extra instructie ( zorg) en verrijking.

• Samenwerken met gr. 8A en 8 B voor de WO vakken

• Samenwerken met gr. 7 (6/7HB)

• Respectvol omgaan met elkaar- HVO – wij zijn een groep – Taakspel – Rots & Water.

• Huiswerk op vaste dagen ongeveer 2x per week

• Als de weektaak niet af is, dan gaat het werk mee naar huis.

• Telefoontjes horen niet in de klas.  Dez worden voor schooltijd bij de leerkracht 
ingeleverd.Bellen / whatsappen onder  schooltijd is niet toegestaan, tenzij er een noodzaak is. 
Dan altijd in overleg met de leerkracht.

• Klassendienst : twee leerlingen per week.



• Maandag:          start week- instructie dag

• Gym

• Dinsdag:            instructie dag

• Woensdag:       vakdocenten

• Teamteaching

• Donderdag:      verrijking

• HVO

• Vrijdag:               afmaken weektaak, verrijking

• Gym ( douchen!!!!)





Laptops

*Elke leerling hoort een laptop/ tablet bij zich te hebben 
• Deze hoort opgeladen te zijn.
• Wij proberen zoveel mogelijk digitaal te werken.

•Info V.O. groep 8
• In november B8 Cito's.
• In november info-avond scholen VO.
• In januari adviesgesprekken VO.
• Open dagen bezoeken in januari.
• Begin maart 2107 inschrijving VO school.



Spreekbeurten en werkstukken zijn geïntegreerd in de 
Wereldoriëntatievakken.

Boekbesprekingen worden wel gehouden:
1 voor het eerste rapport

1 voor het tweede rapport

Presentaties over zelfgekozen onderwerpen mogen 
altijd, juist leuk!! 



Werkstukken zitten geïntegreerd in de 
methodes WO.

Eén werkstuk per jaar , gekoppeld aan 
een excursie

"vrije" werkstukken mogen altijd.



Huiswerk op vaste dagen:
Maandag en donderdag
Soms "flits"opdrachten

Of
Kleine onderzoekjes voor thuis.

Agenda verplicht.
Dagelijks mee: leren noteren.

Ouders controleren !!!!



ParnasSys
• Hierin kunt u ook verslagen van oudergesprekken en eventuele handelingsplannen lezen.
• Een (nieuw) wachtwoord kunt u aanvragen bij de administratie.

• Rapport nieuw



• Donderdag 15 september
• Schoolreis gr.7 & 8 CORPUS/ Naturalis- Leiden
• Maandag 14 november : Info avond VO
• Vrijdag 18 november : Start week v/d mediawijsheid gr.7/8
• Maandag 21 november : Sintversieravond
• Maandag 5 december: Sinterklaasviering
• Dinsdag 6 december: STUDIEDAG
• Woensdag 7 december : school in kerstsfeer
• Donderdag 22 december: Kerstdiner



Klik om tekst toe te voegen

Wie ???
Taken : 

Bijv. Het 
organiseren van rij-
ouders bij excursies

Het regelen van 
hulp ouders bij 
evenementen .

Intermediair zijn.



Doel:

1. Hoofdluis vroegtijdig signaleren.

2. Wanneer hoofdluis zich voordoet, verdere verspreiding voorkomen.

3. Hoofdluis effectief bestrijden.

Uitvoering:

1. Volgens het luizenprotocol.

2. Mochten er luizen geconstateerd worden bij uw kind, dan wordt er contact 
gezocht en dient u uw kind op te halen en gelijk te behandelen, waarna het 
kind luisvrij weer naar school mag komen.

3. Na elke vakantie vindt er in ieder geval een luizencontrole plaats. Na 
constatering van luizen in een klas wordt er wekelijks gecontroleerd.



Verjaardag (in principe vanaf 5 jaar)
• Trakteren in de klas
• Traktatie juffen (alleen parallel)

Eten en drinken –GRUIT (Groenten/Fruit)
• Als “10-uurtje” krijgen de kinderen GRUIT van school, drinken wel altijd

meegeven.
• Doet uw kind niet mee met het GRUITEN, dan graag zelf fruit of een (extra) 

boterham meegeven.

Woensdag
• Woensdag (tot half 1) is een schooldag zonder overblijf. De kinderen mogen 

om 10 uur wel een boterham meenemen om dan te eten.





Toezicht in de pauze
Elke week andere activiteiten / spelen

Alo studenten
Kennismaken met andere kinderen door 

samen te spelen



School en ouders:
Samen voor de 

kinderen


