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MR - De medezeggenschapsraad is nauw betrokken bij de onderwijskundige en 

beleidsmatige aspecten van de school. Elk belangrijk besluit dat het bestuur of de school 
wil nemen wordt voorgelegd aan de MR.  De MR bestaat uit een personeelsgeleding en 

een oudergeleding. Voorzitter van de MR in 2021-2022 is Jessica Kardoes,
jkardoes@scoh.nl. 31 30
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ZWEMMEN
Op vrijdagmiddag voor de 

groepen 5 en 6

Ziekmelden via 
Kwieb of bellen 

naar 
0703644622 

voor 08.00 uur

 27

KLASSENOUDERS
Wilt u klassenouder worden?  

Wij zoeken voor alle groepen twee klassenouders. 

Wat is een klassenouder? 
•  De klassenouder is de schakel tussen de leerkracht en de 

rest van de ouders van de groep. 
●  De klassenouder zorgt samen met de leerkracht dat 

ouders zich betrokken voelen bij de groep en de school. 

Wat doet de klassenouder? 
•  De klassenouder helpt de leerkracht met kleine klusjes 

en vraagt ouders om mee te gaan met uitstapjes of om 
te helpen bij activiteiten of schoonmaken. 

•  De klassenouder informeert  
andere ouders over de activiteiten en uitstapjes. 

•  De klassenouder informeert nieuwe ouders over de 
school.  

U kunt zich opgeven bij de leerkracht van de groep van uw 
kind. De leerkracht kiest uiteindelijk de klassenouders.

 

 

 

Augustus 2021
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GYM 
Dinsdag:

Groep 3 t/m 8

Donderdag:
Groep 3, 4, 7 en 8

Meesterlijk onderwijs bereiken 
we door een goede 

samenwerking tussen ouders en 
leerkrachten

De kleutergroepen krijgen 
op woensdag les van onze 

gymmeester.

Zorg dat de kinderen kleding 
dragen die ze zelf kunnen 

aan- en uittrekken!

Start van het 
schooljaar!



STUDIEDAG

Kinderen zijn vrij

Startgesprekken Startgesprekken

OUDERAVOND

PRINSJESDAG

Kinderen zijn vrij

Startgesprekken Startgesprekken Startgesprekken

 zo za vr do wo di ma
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September 2021
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We starten het schooljaar 
met het maken van duidelijke 
afspraken over hoe iedereen 
met elkaar omgaat. Uw kind 

leert zich eerst goed te 
houden aan deze afspraken. 
De eerste 30 dagen oefenen 

ze hier intensief mee. De 
leerkracht gebruikt de 

nieuwe technieken, die uw 
kind helpen om zo goed 
mogelijk mee te kunnen 
doen met de lessen. De 

ervaring is dat kinderen veel 
plezier hebben bij deze vorm 

van lesgeven.  

Wilt u meer weten over de Vreedzame 
school of wat u er thuis mee kan doen?

We organiseren een  
thema-ochtend voor u.

Wij willen als vreedzame school:
●  De leerlingen leren op een andere manier met conflicten om te gaan;
●  Leerlingen meer verantwoordelijk maken;
●   De klas  en  school tot een democratische gemeenschap maken, waarin 

iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt.

STARTGESPREKKEN: leerkracht, 
ouders en uw kind spreken wensen en 
verwachtingen uit en maken afspraken.



BETROKKENHEID EN 
WELBEVINDEN
Belangrijk voor de 

ontwikkeling van een kind, 
als je niet lekker in je vel zit 

kom je moeilijk tot leren.

De leerkrachten observeren 
de kinderen bij de peuters 

en de kleuters met het 
programma KIJK! en vanaf 

groep 3 met het programma 
ZIEN!. 

 In het voortgangsgesprek 
wordt dit aan de hand van 

een ouder-rapportage met u 
besproken.

Kinderen van groep 5 t/m 8
vullen ook zelf een 

vragenlijst in. Dat gebeurt in 
oktober en februari.

Lezen is belangrijk in de schoolloopbaan en het verdere leven 
van de leerlingen. 

Daarom krijgt de Kinderboekenweek bij ons altijd veel aandacht. 
Meer informatie over ons leesonderwijs vindt u in de schoolgids 

of op onze website.

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie

Schoolfotograaf

Dag van de 
leerkracht

Herfstvakantie

Kinder-
boekenweek

Kinder-
boekenweek

Kinder-
boekenweek

Kinder-
boekenweek

Kinder-
boekenweek

Kinder-
boekenweek

Kinder-
boekenweek

Kinder-
boekenweek

 3 2

KINDERBOEKENWEEK is maar 
één week. Lezen leer je alleen als je 

kilometers maakt: elke dag thuis een 
kwartier lezen of voorlezen

 zo za vr do wo di ma

1

 10 9 8 7 6 5 4

 1716 15 14 13 12 11

 24 23 22 21 20 19 18

 31 30 29 28 27 26 25

Oktober 2021
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KINDERBOEKENWEEK is maar  
1,5 week. Lezen leer je alleen als je 

kilometers maakt: elke dag thuis een 
kwartier lezen of voorlezen.



CITO B8 

CITO B8 

Voortgangs-
gesprekken 
Drempeltoets 
groep 8  

CITO B8 

CITO B8 

Voortgangs-
gesprekken

CITO B8 

CITO B8 

Voortgangs-
gesprekken

CITO B8 

CITO B8 

Voortgangs-
gesprekken

OUDERAVOND

CITO B8 

CITO B8 

Voortgangs-
gesprekken 

 zo za vr do wo di ma
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November 2021

Voortgangs-
gesprekken 

leerkracht, leerling 
en ouders. 
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DE SCHOOL HEEFT NIEUWE FUNCTIES
De leerlingdecaan: helpt bij vragen over 
gedrag.
De inhoudelijk leider: helpt de 
leerkrachten elke dag en is zelf ook veel 
in de klassen.
De operationeel leider: zorgt dat alles in 

de school goed geregeld is.
Deze medewerkers helpen om het 
werk in de klas zo goed mogelijk 
te organiseren.

DE SCHOOL WERKT VOORAL 
AAN TAAL, LEZEN EN REKENEN
De school wil dat leerlingen vooral 
beter worden in taal, lezen en rekenen 
zodat zij met een voorsprong naar het 
vervolg onderwijs gaan. 
Natuurlijk werken we ook aan de sociale 
ontwikkeling zodat leerlingen zich prettig 
voelen op school, goed leren samen-
werken en daardoor beter leren.

DE SCHOOL HEEFT DUIDELIJKE 
REGELS
De school heeft duidelijke regels en 
afspraken die er voor zorgen dat de 
leerlingen zo goed mogelijk én met 
plezier kunnen leren.
We oefenen deze 
regels aan het begin 
van elk schooljaar.www.cedgroep.nl

Dit jaar starten wij met het 
programma GOUD 

ONDERWIJS:
Gelijke kansen voor elke 

leerling!

GOUD ONDERWIJS
Een schoolaanpak met als 
doel de leerlingen op hoog 
niveau te laten uitstromen. 
We werken daaraan op drie 
manieren: 
De school heeft nieuwe 
functies;
De school werkt vooral aan 
taal, lezen en rekenen;
De school heeft duidelijke 
regels.

Goud Onderwijs is ontwikkeld door 
de CED-Groep.



SINT OP 
SCHOOL 

School tot 12:00 

STUDIEDAG

Kinderen zijn vrij

School tot 
12.00 

KERSTVIERING EERSTE 
KERSTDAG 

TWEEDE 
KERSTDAG  

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie OUDJAARS-
AVOND

 zo za vr do wo di ma

 5 4 3 21

 12 11 10 9 8 6

 19 18 1716 15 14 13

 26 25 24 23 22 21 20

 31 30 29 28

December 2021
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Oh denneboom, oh 
denneboom wat zijn je 
takken wonderschoon...

Zie ginds komt de 
stoomboot uit Spanje weer 

aan...

Verlanglijstje:



Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie

NIEUWJAARSDAG

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

“Zorg dat uw kind 
goed uitgerust is en 

ontbeten heeft”

Hoe gaan we om met de resultaten van de  
METHODE- EN CITOTOETSEN?

We maken een analyse en bekijken of we de doelen van de leerstof hebben behaald. 
We maken een nieuw plan en kinderen kunnen door met leren. Daarna plannen we de 

volgende doelen.

 zo za vr do wo di ma

 21

 9 8 7 6 5 4 3

16 15 14 13 12 11 10

 23 22 21 20 19 18 17

 30 29 28 27 26 25 24

 31

Januari 2022

Wij volgen alle 
ontwikkelingen van de 

kinderen op school van peuter 
tot puber!

De cito toetsen zijn een 
middel om de kinderen te 
volgen in hun cognitieve 

ontwikkeling. 
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Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

Toetsweek CITO 
en kijk

PROJECTWEEK 

STUDIEDAG

U wordt 
uitgenodigd voor 

een RAPPORT-
GESPREK met de 

leerkracht. 

Rapport-
gesprekken

Rapport-
gesprekken

RAPPORTAVOND

Rapport-
gesprekken

Rapport-
gesprekken

Rapport-
gesprekken

School tot 12.00 

Voorjaars-
vakantie

 zo za vr do wo di ma
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 28

Februari 2022

KWIEB SCHOOLAPP
Wij werken met de 
schoolapp Kwieb!
•  Daarmee kunnen we online 

met u communiceren en 
blijft u op de hoogte van de 
laatste berichten die de 
school plaatst door middel 
van de Kwieb tijdlijn.

•  Wij kunnen via de app 
veilig foto’s met u delen 
die alleen door de 
betreffende ouders 
bekeken kunnen worden.

In de playstore heet de 
app: Gnap. 

Downlaod ’m snel!

RAPPORTBESPREKING
U krijgt het rapport enkele dagen voor het 

rapportgesprek mee naar huis zodat u 
samen met uw kind het rapport kan 

bekijken aan de hand van de volgende 
vragen:

Wat vindt u goed, waar bent u blij mee?
Waar is uw kind trots op?

Waar wil u graag meer uitleg over?
Wat heeft uw kind nodig voor de volgende 

periode?
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 Rekenen kun je ook 
spelenderwijs thuis oefenen. 

Oefen in de winkel, bij het koken, 
met je kilometerteller op de 

fiets...

 Kinderen leren de hele dag door. 
De ontwikkeling van kinderen verloopt 
evenwichtiger als er samenwerking is 

tussen school en ouders en tussen school 
en andere organisaties in de buurt. 
Daarom is onze school een brede 

buurtschool in een vreedzame wijk.

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

Voorjaars-
vakantie

STUDIEDAG

Kinderen zijn vrij

 zo za vr do wo di ma

 6 5 4 3 21

 13 12 11 10 9 8 7

 20 19 18 1716 15 14

 27 26 25 24 23 22 21

 31 30 29 28

Maart 2022

REKENONDERWIJS
De kleuters leren 

spelenderwijs rekenen.  
We werken in de groepen  
1 t/m 8 met de methode 

Wereld In Getallen 5. 

  Op de website en in onze 
schoolgids vindt u meer 

informatie over ons  
reken onderwijs.
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PAASVIERING

School tot 12.00 

Goede vrijdag

(Vrij)

Eerste Paasdag

(Vrij)

Tweede 
Paasdag

(Vrij)

KONINGS-
SPELEN

EINDTOETS 
GROEP 8

Dag tegen pesten

EINDTOETS 
GROEP 8

EINDTOETS 
GROEP 8

Meivakantie Meivakantie Meivakantie

KONINGSDAG

Meivakantie Meivakantie

DE KONINGSSPELEN: Samen 
ontbijten om zo de dag goed 

te beginnen en voldoende 
energie te hebben om lekker 

te bewegen. 

 zo za vr do wo di ma

 3 21

 10 9 8 7 6 5 4

 1716 15 14 13 12 11

 24 23 22 21 20 19 18

 30 29 28 27 26 25

April 2022

TAALVORMING is heel belangrijk op 
school maar ook thuis. 

Daarom krijgt u een themabrief mee 
naar huis zodat u weet wat we doen en 

u het thuis ook kunt oefenen. 

Wij hebben op  school een 
doorgaande leerlijn van 

peuters naar kleuters. De 
overstap naar de basisschool 

is daardoor minder groot voor 
de peuters.

Pompom, Loeloe en 
Zoem maken heel veel 

avonturen mee. Over het 
thema leest u meer in de 

themabrief.
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Meivakantie

 

Meivakantie Meivakantie

Dodenherdenking 

Meivakantie

Bevrijdingsdag

Meivakantie

VrijHEMELVAART

MOEDERDAG

Toetsweek 
E TOETSEN

Toetsweek 
E TOETSEN

Werkweek voor 
groep 7 + 8

Toetsweek 
E TOETSEN

Toetsweek 
E TOETSEN

Werkweek voor 
groep 7 + 8

Toetsweek 
E TOETSEN

Toetsweek 
E TOETSEN

Werkweek voor 
groep 7 + 8

Toetsweek 
E TOETSEN

Toetsweek 
E TOETSEN

 zo za vr do wo di ma

1

 8 7 6 5 4 3 2

 15 14 13 12 11 10 9

 22 21 20 19 18 1716

 29 28 27 26 25 24 23

 31 30

Mei 2022

GOUD ONDERWIJS -  
HAAGS GOUD
Onze school is een Haags 
Goud school. We focussen 
ons op een sterke gedrags-
cultuur, met vaste routines 
voor duidelijkheid en meer 
effectieve lestijd. We richten 
ons op de kernvakken 
rekenen, taal en lezen.

Belangrijkste aspecten 
Haags Goud zijn:
• Effectief organiseren
• Keuzes in het aanbod
• Gedragscultuur
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 zo za vr do wo di ma
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27

Juni 2022

Andere belangrijke 
uitgangspunten van 
Haags Goud zijn:
• Het plezier in leren.
•  Hoge verwachtingen van 

leerlingen.
•  Een duidelijke doorgaande 

lijn met betrekking tot 
pedagogisch en didactisch 
handelen.

•  Teamsamenwerking.
•  Voortdurende 

professionalisering.
•  Aandacht voor het 

welbevinden van iedereen 
in de school.

•  Het betrekken van ouders.
•  Een duidelijk 

verzuimbeleid.

Soms doen we deze uitstapjes 
met openbaar vervoer. 

Hiervoor hebben de leerlingen 
een OV chipkaart nodig.

EERSTE 
PINKSTERDAG

TWEEDE 
PINKSTERDAG

SCHOOLREISJE

ZOMERFEEST

AFSCHEID 
GROEP 8

Leren gebeurt niet alleen op papier maar juist door te zien, doen, voelen 
en beleven. Daarom maken we uitstapjes, vlakbij en soms verder weg van 

de school, in de omgeving en de natuur maar ook naar culturele 
instellingen.

STUDIEDAG

Kinderen zijn vrij

In juni is er weer het jaarlijkse 
zomerfeest! Iedereen in de 

wijk is van harte welkom om 
dit feest met ons mee te vieren.

VADERDAG

 19

 3  5

 24

 30

 6  9
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VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES:
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer 

bij familie in het buitenland te kunnen blijven is niet mogelijk.
Kijk voor de uitzonderingen en voor meer informatie in de schoolgids op de website of 

op website van leerplicht.

RAPPORT MEE

School tot 12.00 

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

Zomervakantie

  zo za vr do wo di ma

 3 21

 7 6 5 4

 1716

 24 23

 31 30

Juli 2022

ICT is niet meer weg te 
denken uit onze maatschappij 
en dus ook niet meer uit onze 
school. 
●  De leerkracht geeft 

instructie en gebruikt 
hierbij een digibord.

●  Kinderen leren veel 
leerstof te verwerken op 
een laptop met een 
programma dat hen 
directe feedback geeft.

●  We besteden aandacht 
aan mediawijsheid.

●  Kinderen leren informatie 
op te zoeken, te 
analyseren en te ordenen.

●  Kinderen leren te werken 
met Word: maken van 
werkstukken.

●  met PowerPoint: maken 
van presentaties.

G
ra
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 10 9

 15 14 13 12 11

 22 21 20 19 18

 29 28 27 26 25

t/m 21 augustus

 8

Het team van de  
Meester Schabergschool wenst alle 

kinderen en hun familie een heerlijke 
zomervakantie toe!  
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Vakantielijstje:


