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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
 
Hierbij het informatieboekje van de bovenbouw en schoolverlaters. Mocht u na het lezen 
van dit boekje nog vragen hebben dan kunt u altijd bij een van de leerkrachten terecht.  
 
Let op: donderdag 19 september om 19.00 uur organiseren wij een kennismakingsavond 
voor alle ouders van De Verrekijker. De officiële uitnodiging daarvoor volgt.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leerkrachten bovenbouw 
 
Moniek van der Horst (m.vanderhorst@veldvest.nl) di-wo-do 
Petra Sax (p.sax@veldvest.nl) ma–wo-vrij 
Thijs van Weert (t.vanweert@veldvest.nl) ma t/m vrij 
Wim Velthuizen (w.velthuizen@veldvest.nl) ma t/m vrij 
Hannie van Riel  (h.vanriel@veldvest.nl) di-wo-do 
 
 
 
 
Noodnummers 
 Voor onze eigen administratie is het erg fijn om alle gegevens van uw kind bij de hand te 
hebben in onze klassenmap. Daarom de vraag om de bijlage z.s.m. in te vullen en mee te 
geven naar school. 
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Binnenkomst 
Vanaf 8.15 uur hebben de leerlingen de keuze om al naar de groep te 
gaan en op hun plaats rustig te lezen of te tekenen. De 1e bel gaat om 
8.25 uur en de lessen starten om 8.30 uur. 
 
Schooltijden 
Maandag, dinsdag, donderdag: 08.30 – 15.00 uur. 
Woensdag en vrijdag: 08.30– 12.15 uur.  
Wij maken u er op attent dat er vanaf 08.15 uur toezicht is op de 
speelplaats! 
 
Gym 
Bovenbouw 1: woensdagmorgen + in de oneven weken op dinsdagmorgen 
Bovenbouw 2A: dinsdagmiddag 
Bovenbouw 2B: dinsdagmiddag 
 
 
Informatie 
Vaak zijn er mededelingen die ouders even door willen geven. 
Wij willen u vriendelijk verzoeken deze mededelingen zoveel mogelijk 
schriftelijk aan ons over te brengen. Dat kan d.m.v. een briefje of de mail. 
Vaak krijgen we ’s ochtends veel informatie en dan is de kans groot dat 
e.e.a. niet goed wordt genoteerd. Mocht er behoefte zijn aan een 
uitgebreider gesprek dan kunt u altijd een afspraak met de betreffende 
leerkracht maken. We verzoeken u als er vragen of opmerkingen zijn 
deze a.u.b. te mailen naar beide leerkrachten. 
 
Vanuit de groep ontvangt u regelmatig informatie. De nieuwsbrief verschijnt een keer in de 
14 dagen. Hierin staan zowel algemene als groep specifieke mededelingen. In verband met 
de privacy mogen er geen foto’s meer in gezet worden. 
 
 
Lunch, fruit en drinken 
In de ochtendpauze nemen de kinderen drinken en een stuk fruit/groente mee.  
Ochtendpauze: 10.30-10.45 uur.  
De kinderen lunchen tussen 12.30 uur en 12.45 uur met een leerkracht in de klas.  
Het is de regel dat de kinderen opeten wat ze meekrijgen (uitzonderingen natuurlijk 
daargelaten).  Van 12.45 uur -13.15 uur gaan de groepen gezamenlijk naar buiten.  
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Verjaardagen 
De verjaardag van uw kind wordt voor de kleine pauze met de klas gevierd. Uw kind mag op 
dat moment ook trakteren. Houdt u rekening met de grootte en de hoeveelheid van de 
traktatie, het gaat tenslotte om het idee! 

 
 
Meebrengen van spullen 
De kinderen mogen zogenaamde post mee naar school nemen.  
Onder post verstaan wij zelfgemaakte dingen, gewonnen prijzen, diploma’s, foto’s, 
krantenknipsels, folders van een pretpark of museum waar uw kind naar toe is geweest, enz. 
Deze willen wij graag bewonderen!  
 
Al het andere wat mee naar school genomen wordt, zoals bijv. mobieltjes vallen onder de 
eigen verantwoordelijkheid. Afspraak: op school staat het mobieltje uit! De mobieltjes 
worden ’s morgens bij binnenkomst in een bakje gelegd en opgeborgen in de kast.  
 
Kernwaarden Veldhoven Midden 
We werken op school vanuit de volgende kernwaarden: 
Nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid, verscheidenheid en uniciteit. Deze kernwaarden 
komen gedurende het schooljaar expliciet aan bod. 
 
Zelfstandigheid 
Voor kinderen is het prettig als ze zelfredzaam zijn. Dat wil o.a. zeggen: 
-bij binnenkomst eerst je spullen in de gang opbergen, daarna pas naar de klas gaan 
-sleutels en eventuele mobieltjes direct opbergen in de daarvoor bestemde bakjes 
-zorgen dat je je gymspullen op de juiste dag bij je hebt 
-zelf zorgen dat je op de hoogte bent van gemaakte afspraken in de klas 
-dat je dagelijks je agenda checkt (indien van toepassing) en hierin ook vooruitkijkt  
 
Wij helpen en ondersteunen de kinderen natuurlijk waar nodig, maar stimuleren de kinderen 
het eerst zelf te doen. Van proberen kan je leren! 
Heel belangrijk is dat u als ouder hier thuis ook mee bezig bent. Zeker met het oog op het 
Voortgezet Onderwijs! 
 
Agenda 
Als voorbereiding op de overstap naar het VO gaan we ervan uit dat alle schoolverlaters een 
agenda aanschaffen. 
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Vakgebieden 
Technisch lezen 
Hiervoor gebruiken we de leesmethode: Estafette. De leerlingen worden op instructieniveau 
ingedeeld en de lessen worden groepsdoorbrekend gegeven. De leestijd is elke ochtend van 
8.45 uur tot 9.20 uur. 
 
Rekenen 
Dit jaar werken we bij rekenen met instructiegroepen. Het kan dus zijn dat uw kind het 
rekenonderwijs bij een andere leerkracht volgt. We werken met de methode: RekenZeker.   
 
Schrijven 
Schrijfmethode: Pennenstreken.  
 
Engels (BB2A en BB2B) 
Methode “Take it easy” (1 keer per week). 
 
Wereldoriëntatie 
Om de wereld te begrijpen hebben kinderen kennis nodig van aardrijkskunde, geschiedenis, 
natuur en techniek. Maar aan kennis alleen hebben ze niet genoeg. Ook het beheersen van 
21e eeuwse vaardigheden is in de wereld van nu essentieel. Onze methode “Naut Meander 
Brandaan” integreert kennis én vaardigheden op een unieke manier, zodat kinderen 
optimaal op de toekomst zijn voorbereid. Met Naut Meander Brandaan stappen kinderen 
zelfverzekerd de wereld in! Naut, Meander en Brandaan zijn drie methodes.  
 
Creamiddag 
Elke donderdagmiddag staat er, groepsdoorbrekend, de crea-middag ingepland. De kinderen 
krijgen dan les in creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, drama en techniek. 
 
Burgerschapsvorming 
Iedere week staat de Vreedzame School op het programma. Binnen 
deze les staan de sociaal- emotionele vaardigheden van de kinderen 
centraal. Naast deze les vinden wij het belangrijk om bewust stil te 
staan bij het groepsgebeuren, de omgang met elkaar en het 
welbevinden van het individuele kind. Middels leuke, leerzame, maar 
bovenal interactieve activiteiten zullen we aandacht besteden aan 
bovengenoemde onderwerpen en dingen die leven in de groep! 
 
Bewegingsonderwijs 
Bewegingsonderwijs is van groot belang voor het ouder wordende kind. Wij 
merken dat op deze leeftijd het lichaam volop in ontwikkeling is. Tijdens 
deze lessen zijn we bewust bezig met het verder ontwikkelen van bepaalde 
technieken en vaardigheden zoals springen, duikelen, klimmen, zwaaien 
enzovoorts. Daarnaast komen ook diverse balspelen aan bod. De kinderen gymmen in 
sportkleding (een korte broek en een shirt) en gymschoenen (met zolen welke niet afgeven).  
Als kinderen graag een deodorant gebruiken na de gymles, mogen ze een roller of een stick 
meenemen. 
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Huiswerk 
De schoolverlaters die uitstromen naar VMBO of hoger, krijgen na de kerstvakantie wekelijks 
huiswerk.  
Alle bovenbouwleerlingen gaan dit jaar een boekbespreking en een spreekbeurt 
voorbereiden. Kinderen hebben hierbij soms ondersteuning nodig van u. Ons verzoek aan u 
is: “Help ze waar nodig!” 
 
Schoolverlatersprocedure 
Dit schooljaar bestaan de groepen BB2A en BB2B uit zowel schoolverlaters als niet-
schoolverlaters. 
Vóór de herfstvakantie worden de ouders/verzorgers van de schoolverlaters uitgenodigd 
voor het “voorlopig schooladviesgesprek”.  
Voor de leerlingen van de Verrekijker geldt binnen het vervolgonderwijs nl.  een versnelde 
aanmeldingsprocedure. Na de aanmelding wordt u op de desbetreffende school uitgenodigd 
voor een gesprek waarin u uitvoerig zult worden geïnformeerd.  
Hier wordt tijdens de informatieavond verdere toelichting op gegeven. 
 
 
 
Excursies 
Komend schooljaar staan er enkele uitstapjes op ons programma. Hopelijk 
mogen we een beroep doen op u als ouder/verzorger om ons te begeleiden. 
 
Specifieke schoolverlatersactiviteiten 
Aan het einde van het schooljaar organiseren we samen (soms i.s.m. met de groepen  8 van 
b.s. EigenWijs) enkele schoolverlatersactiviteiten zoals Peanutbaltoernooi, musical, 
pelgrimstocht naar Vessem en schoolkamp. 
 
In dit informatieboekje heeft u het een en ander kunnen lezen over de algemene gang van 
zaken binnen onze groep.  
Heeft u nog vragen, opmerkingen of tips dan zijn die natuurlijk van harte welkom.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Bovenbouw 


