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                               OBS De Touwladder 
         Heiakker 34 
        5171 WS Kaatsheuvel 
       tel. 0416-275254 
       directie@obsdetouwladder.nl 
 

Beste ouders, 

Hierbij de regels en afspraken die wij hanteren in de groepen. 

• Klassenouders  
Iedere klas heeft een ouder die speciaal voor die klas een aantal zaken regelt. Deze 
worden gekozen vanuit de oudervereniging.        
 

• Op tijd 
Zorg ervoor dat uw kind op tijd op school is, de zoemer gaat ’s 
morgens om 8.25 en 11.45 uur uur en ’s middags om 12.55 en 15.15 
uur. Groep 1 mag met de ouder naar binnen tot de klassendeur. Vanaf 
groep 2 wordt bij de buitendeur afscheid genomen. Leerlingen komen 
zelf naar binnen. Dit doen we i.v.m. de drukte bij de klassen. 

• Ziektemelding  
Graag telefonisch doorgeven vóór half 9; rond 8.45 uur gaan wij bellen. 

• Gesprek met de leerkracht 
Wilt u de leerkracht ergens over spreken, maak dan een afspraak voor 15.15 u. Vóór 
schooltijd graag alleen korte mededelingen of bijzonderheden, anders moeten de 
kinderen te lang wachten. 

• Oudergesprekken 
Deze zijn 2 keer per jaar september en februari. Wanneer er redenen zijn om buiten deze 
gesprekken om met u de vorderingen van uw kind door te nemen, dan nemen wij contact 
met u op. Net voor de gesprekken wordt de Cito-toets afgenomen: in januari/februari en 
mei/juni. Deze toetsen zijn voor de leerkrachten een leidraad om het niveau van uw kind 
op dat moment te bepalen. U ontvangt de uitslag per brief met de nodige uitleg. Hebt u 
vragen over de Cito toetsen kom dan gerust langs. 
Aan het einde van het schooljaar vinden de gesprekken plaats op verzoek van de 
leerkracht of de ouders. 
Als uw kind matig scoort op de Cito, of uitvalt op een bepaald ontwikkelingsgebied, 
maken wij een plan voor uw kind. Wij benaderen u dan en bespreken het handelingsplan 
en vragen u een handtekening te plaatsen voor akkoord. 

• Gymmen 
Gymtassen van kleuters gaan regelmatig op vrijdag mee naar huis om de spullen te laten 
wassen. Bij de overige groepen blijven de gymtassen niet op school. Controleer af en toe 
de schoenmaat. Tip: liefst schoenen met klittenband!  Let op armbandjes, kettinkjes, etc. 
deze moeten tijdens de gym af.  
Gymlessen bestaan uit geleide spelen met materiaal of een spelles met spelletjes, bal- of 
dansspelen. Daarnaast kennen we ook nog het vrije spelen. Bij mooi/droog weer spelen 
we zoveel mogelijk buiten. 
 

• Logopedie 
In juni worden 5-jarigen schriftelijk gescreend. Ouders en leerkrachten krijgen een 
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formulier om in te vullen. Naar aanleiding daarvan kijkt de logopediste of verder 
onderzoek nodig is. Het kan ook zijn dat u het advies van de leerkracht krijgt om contact 
op te nemen met de logopediste. 
Kinderen van groep 2 worden, als het nodig is na overleg met de ouders, aangemeld. Het 
gaat hierbij niet alleen om de uitspraak, maar over de hele taalontwikkeling.  

• Schoolarts 
De kinderen krijgen hiervoor een oproep thuisgestuurd. Het onderzoek van oren en ogen 
vindt niet plaats op school.  

• Hoofdluis 
Na iedere vakantie worden de kinderen gecontroleerd door een speciale “luizenbrigade”. 
Als u niets hoort is het goed, anders wordt u gebeld.  
 

• BSO 

Gaat uw kind naar een buitenschoolse opvang dan graag even doorgeven aan de juf en 
aan Ellen Meeuwissen. Wij maken dan een overzichtslijst voor de BSO-opvang en voor de 
Taxi. 

• Overblijven 
In de gang hangt een lijst. Hierop staan de namen van de kinderen die op vaste dagen 
overblijven. Dit hoeft dus maar één keer opgegeven te worden, en wel bij de 
overblijfgroep. Incidentele overblijvers worden door de ouders op deze lijst ingevuld. Zo 
kunnen wij precies controleren wie er over moeten blijven. De kleuters worden door de 
overblijfmoeder opgehaald in de klas. 

• Verjaardag kleuters 
De jarige job komt 5 minuten later op school. Het feest duurt van 8.35 u. tot ca. 
9.15 u. Ouders en kleine broertjes of zusjes, die jonger zijn dan 4 jaar, mogen 
erbij zijn. I.v.m. de privacy-wet mag u alleen foto’s maken van uw eigen kind 
voor privé gebruik. Na afloop gaat u naar huis. 
Gelieve de uitnodigingen voor kinderfeestjes niet op school uit te delen. Het is 
vervelend als het ene kind er wel een krijgt en het andere niet! (Dit geldt eigenlijk ook 
voor kerstkaarten!) Liever geen grote traktatie en geen cadeautjes! (Zie schoolgids) We 
vieren op deze wijze alleen de verjaardag van de kinderen die 5 of 6 jaar worden. Als het 
kind dat wil, mag het ook de andere leerkrachten van de kleuterbouw trakteren.  

• Wensjes 
De kleuters mogen een wensje kleuren voor papa, mama, opa, oma en 
evt. een belangrijk feest.        
Op tijd vragen. Liefst schriftelijk! (Niet via de mail). 

• Schooluitstapjes 
Een paar keer per jaar gaan we met de kinderen op stap. U krijgt hier 
tijdig bericht over. Kinderen worden bij activiteiten in principe niet bij 
hun eigen ouders ingedeeld, omdat de ervaring is dat eigen kinderen 
daardoor “lastiger” zijn of meer aandacht vragen. Bij uitstapjes met 
auto’s zit uw eigen kind uiteraard wel bij uzelf in de auto. (Zie ook het 
vervoersprotocol op de website). Uw kind mag van de verzekering bij 

een uitstapje zonder zitje in de auto van iemand anders. Vindt u dit niet prettig, regelt u 
dan even zelf het kinderzitje.  
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• Ouderhulp  

Bij bepaalde activiteiten hebben we hulp van ouders nodig. We laten dit een aantal 
weken van tevoren weten via een uitnodiging per mail en we hangen daarna een 
inschrijflijst bij de klas op. 

• Problemen in de ontwikkeling 
Mocht het zo zijn dat erop sociaal-emotioneel gebied of op een leergebied problemen 
zijn, dan proberen wij het kind hierin extra te helpen. We stellen dan een passend 
handelingsplan op voor uw kind. 
Het is mogelijk dat een kind besproken wordt tijdens een leerling-bespreking. Dit is een 
overleg met meerdere leerkrachten over wat er evt. gedaan kan worden. 
Een stap verder is het zorgoverleg. Hierbij wordt door de intern begeleider, Ellen 
Meeuwissen, naar verdere mogelijkheden gekeken. Dit gebeurt altijd in overleg met de 
ouders.   
 

• Verlof aanvragen 
Moet u met uw kind naar de dokter, tandarts, ziekenhuis etc. en duurt dit langer dan een 
uur. Dan moet u een verlofbriefje bij de directie halen. 
                                                                                                    

• Gedragsverwachtingen 

Wij leren de leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar te communiceren. 
Hiervoor worden de richtlijnen van PBS (Positive Behavior Support) gebruikt, uitgewerkt 
in gedragsverwachtingen. Wij verwachten ook respectvolle communicatie van ouders. 
 
 
 Gedragsverwachtingen voor de leerkrachten naar de leerlingen. 
 
Respect naar de leerlingen: 

• Ik heb respect voor elke leerling. 
• Ik let op mijn taalgebruik en het volume van mijn stem.  

 
Welbevinden naar de leerlingen: 

• Ik bied een veilige schoolomgeving voor de leerlingen. 
• Ik geef een leerling zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid. 
• Ik geef de leerlingen de ruimte om mee te denken en op een goede manier 

een weerwoord te geven. 
 
Structuur naar de leerlingen: 

• Ik ben duidelijk en consequent. 
 

Gedragsverwachtingen voor de leerkrachten naar de ouders. 
 

Respect naar de ouders: 
• Ik benader ouders met respect. 
• Ik spreek discreet over ouders; 
 

Welbevinden naar de ouders: 
• Ik neem ouders en hun problemen serieus; 
• Ik ben open naar ouders. Alle gegevens over de leerlingen zijn ter inzage van 

ouders/verzorgers. Er worden geen extra tests afgenomen, zonder 
overleg/toestemming. 

 
Structuur naar de ouders: 

• Ik maak tijd vrij voor ouders als ze daar om vragen (afspraak); 
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Gedragsverwachtingen voor de leerlingen. 
  
Leerlinggedrag respect: 

• Ik begroet bij binnenkomst de juf of meester en mijn medeleerlingen; 
• Ik noem een andere leerling bij zijn/haar voornaam; 
• Ik spreek de leerkrachten aan met juf of meester; 
• Ik ben beleefd en aardig tegen anderen; 
• Ik vraag het vriendelijk als ik iets nodig heb; 
• Ik ben bereid iemand te helpen; 
• Ik luister goed als iemand anders praat en laat iemand uitpraten; 
• Ik geef antwoord als iemand iets aan mij vraagt; 
• Ik ga voorzichtig om met spullen van een ander en van mezelf; 

  
Leerlinggedrag welbevinden: 

• Ik help mee met opruimen in de klas als daarom gevraagd wordt ( klassendienst 
max.15 minuten). 

• Ik zorg samen met de juf of meester en medeleerlingen voor een prettige sfeer; 
• Ik los mijn problemen op met praten; 
• Ik sluit niemand buiten en ik probeer met iedereen samen te spelen; 
• Ik let op wat ik zeg, schelden en vloeken horen daar niet bij; 
• Ik waarschuw een juf of meester, wanneer ik zie dat iemand hulp nodig heeft; 
• Ik weet dat ik altijd bij de juf of meester terecht kan. Anders kan ik altijd naar de 

vertrouwenspersoon; 
• Ik loop rustig door de school; 

  
Leerlinggedrag structuur: 
• Ik zorg ervoor dat ik mijn spullen altijd op tijd bij me heb;     
• Ik ga netjes om met mijn huiswerkspullen en neem deze mee in een tas; 
• Ik zorg dat mijn laatje opgeruimd blijft en anders zorg ik ervoor dat dit op vrijdag 

wordt gedaan; 
• Ik laat centrale ruimtes netjes achter (speelplaats, toiletten, aula, computerruimte 

en bibliotheek); 
• Ik gooi afval in de prullenbak, zowel binnen als buiten; 
• Ik loop rustig met mijn fiets aan de hand, wanneer ik op het schoolplein kom. 

 
Gedragsverwachtingen voor ouders 
 
Respect: 

• Problemen bespreken we met de leerkracht binnen de school.  
• We werken samen aan de ontwikkeling van uw kind. 

 
Welbevinden: 

• Verhalen van uw kind over schoolse zaken zo nodig terugkoppelen naar de 
leerkracht. 

• U bent altijd welkom bij de leerkracht maak bijvoorkeur een afspraak. 
 
Structuur: 

• Op tijd aanwezig zijn op school zorgt ervoor dat de rust gewaarborgd blijft binnen 
de klas. 

 
Leerlingen verlangen naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen 
leren zonder gepest of uitgelachen te worden. Leerkrachten verlangen naar een school 
waar ze op een fijne en respectvolle manier les kunnen geven. Wij zijn van mening dat 
we de leerlingen bepaalde vaardigheden (gedragsverwachtingen) aan moeten leren om 
het klimaat in de klas goed te houden. Het welbevinden van de leerlingen op school en 
de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. De zorg voor het pedagogisch klimaat en in 
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het bijzonder de zorg voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen, is hierbij 
het speerpunt.  

    
 

• Weektaak 
Wij werken op school met weektaken, hierop staan individuele taken voor de leerlingen. 
Uw kind heeft zelf de keuze wanneer en met welke taak te beginnen. Dit ook om de 
zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen. 
 

• Techniek 
Door het werken met “Techniektorens” doen de kinderen kennis op, op het gebied van 
techniek,  goed samenwerken, plannen en oplossingsgericht denken. Ook bevorderen 
veel lessen de fijne motoriek, het ruimtelijk inzicht en probleem oplossend denken. 
 

• Fruit eten:  
Als school doen we al enige jaren mee met het project “Schoolgruiten”. We eten in de 
kleine pauze fruit of groente. We drinken ook alleen nog maar uit een beker of bidon! 

• Schatkist, methode voor groep 1-2.  
SCHATKIST. Schatkist staat voor leuk en interactief spelen, leren en ontdekken op een 
eigentijdse manier. Ontwikkelen van een onderzoekende en ontdekkende houding.  
Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod: 

• Taal 
• Rekenen 
• Sociaal emotioneel ontwikkeling 
• Motoriek/Gymlessen 
• Kunstzinnige vorming 
• Wereldoriëntatie en  
• Wetenschap & technologie 
• Doelgerichte spelactiviteiten in alle hoeken 
• Passende leerling-software voor op school 

De methode kent een doorgaande leerlijn: peuters, kleuters en 
groep 3.  
Differentiatieniveaus: passend aanbod voor iedere kleuter.  
In de kleutergroepen beleven PomPom en LoeLoe allerlei avonturen. Die avonturen 
verwerken we in een project en hier vallen dan alle activiteiten onder, zoals 
kringgesprekken, taal- en rekenactiviteiten, liedjes/, gymlessen en de werkles. 
We geven tijdig via de mail van uw kind (bij groep :1/2A en 1/2B) door met welk thema 
we aan de slag gaan. U kunt hier dan thuis op inspelen. 

• Een dag bij de kleuters… 
We beginnen de dag in principe altijd volgens een vast ritueel.  

Opening van de dag: 
Even vrij werken om rustig binnen te komen. 
Welke dag is het vandaag? 
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Zonnetje van de dag. 
De kleur van het groepje kiezen, die deze dag alles als eerste mogen. 
Dagritmekaarten ophangen en bespreken. Wat voor weer is het? Etc. 

Kringactiviteit: 
Stoelen in de kring/op de mat gaan zitten. En dan een verhaal voorlezen/vertellen, 
versje, liedje of kringgesprek/leergesprek op reken- of taalgebied. 

Werken: 
Knutselwerkjes: creatieve werkjes; hier ontwikkelen we verschillende gebieden. 

Hoeken: bouwhoek, themahoek, trein, verfbord/ krijtbord, computereiland, 
zand/watertafel. 

Werken met ontwikkelingsmateriaal: We werken op verschillende taal- en rekengebieden, 
ook motoriek komt veelvuldig aan bod. 

Mappen: alle kinderen krijgen een map voor de door hen gemaakte werkjes. Op het 
einde van de kleuterperiode heeft uw kind dan een leuk aandenken van groep 1-2. 

   

   

Fruit eten:  
Alle leerlingen eten hun fruit/groente en drinken wat. 
 
Gym of buitenspel:  
Tijd voor wat noodzakelijke beweging. 
 
Afsluiting van de dag: 
Kort nabespreken wat er die dag gebeurd is en de nieuwe zonnetjes uitkiezen voor de 
volgende dag. 

• Wet op de privacy: 
Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met ouders (of na toestemming van 
ouders of voogd). Foto’s en filmpjes mogen alleen geplaatst worden binnen doelstelling 
“bekendmaken van activiteiten van de instelling op eigen website t.b.v. de betrokkenheid 
van diverse gremia”. 
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Er staat een fotoboek op de website over vooraf vastgestelde activiteiten: KBW, Sint, 
Kerst, Nat. Voorleesdag, Carnaval, Pasen, Sport(konings)dag, schoolreis, LAS, 1x p.j. 
project, techniek, PR-activiteit en groepsfoto. Deze foto’s worden na 1 jaar gewist. 
 

•  Mededelingen en de website: 
Belangrijke zaken staan in het Leesladdertje. Het Leesladdertje is de nieuwsbrief van 
OBS de Touwladder. Deze nieuwsbrief krijgt u per mail. U kunt hem ook lezen op de 
website onder het kopje Leesladdertje. 
We kunnen ouders benaderen via de mail. Dit kan zijn als we ouders nodig hebben voor 
activiteiten in de klas, om te rijden voor uitstapjes, of als we bepaalde materialen kunnen 
gebruiken. Er worden foto’s gemaakt bij speciale gebeurtenissen (zie wet op privacy). 
Het is dus zeker de moeite waard om regelmatig te kijken op onze site, onder de groep 
van uw kind. 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de schoolgids op de site! 
Is er iets niet duidelijk, vraag het gerust even! 

Met vriendelijke groet, 

Leerkrachten en directie van OBS de Touwladder 


