
Welkom bij cluster 4/5



Wie werken er in dit cluster en met welke rol?

Linda de Kok                   
Kirsten Verkiel                
Saskia Smit                      
Ingeborg Verhagen        
Mariska Groenewegen  
Lonja Boer                       
Manon van de Windt     



Huisvesting

Lokalen en inrichting:
• 4 lokalen aan de WP straat
• Gang beneden: Rekenlokaal, Taal/Spellinglokaal, Lezen/Begrijpend lezen
• Boven lokaal: Flexlokaal

rekenlezentaal

Gr 
3

Gr 
3flex



Hoe ziet een dag er uit?
Ochtend:
Alle kernvakken en zelfstandig werken

Kernvakken: 
Rekenen
Lezen
Taal 
Spelling 
Begrijpend lezen

• 8:45 uur: Starten in stamgroep
• Leerlingen worden verdeeld in 4 groepen volgens rooster
• 12:15 uur: In de stamgroep lunchen en buitenspelen

Middag
• 12.45 uur: Start in de stamgroep
• Leerlingen worden verdeeld in 4 

groepen.
• Er worden zaakvakken, creatieve 

vakken en overige vakken gegeven. 
• Er wordt in thema’s gewerkt
• 14.15 uur: Einde schooltijd of 

verlengd dag arrangement tot 
15.00 uur. 

Zaakvakken : 
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuur

creatieve vakken:
muziek, 
tekenen, 
drama
Handvaardigheid

Overige vakken:
Schrijven
Engels 
Verkeer 
Gym
Techniek 



Rooster voorbeeld
Cluster 4/5 B

Naam: Koen

09.00-10.00 10.30-10.45
10.45-

11.15 11.15 – 12.15

maandag P

dinsdag P

woensdag P

donderdag P

Lokaal 4: zelfstandig werken

rekenen

taal

begrijpend lezen

spelling

technisch lezen

z zelfstandig werken

Cluster 4/5 B

Naam: Bram

09.00-10.00 10.30-10.45
10.45-

11.15 11.15 – 12.15

maandag P

dinsdag P

woensdag P

donderdag P



Hoe ziet het contact met de 
leerkrachten er uit?

- Begin van het jaar: kennismakingsgesprekken (nieuw!) en 
informatieavond

- 3 spreekavonden per jaar (eerste op uitnodiging, andere op 
inschrijving)

- Vaste leerkracht(en) van de stamgroep: voeren oudergesprekken. 
- Vaste mentor (leerkracht) per stamgroep: voert op vrijdag 

mentorgesprekken met het kind
- Rapportfolio: Nieuwe versie van het rapport. Dit is volledig digitaal.



Eten op school

Hoe ziet dit er uit?

Kleine pauze (tussen 10:00 en 11:00 uur een vrij eetmoment):
De leerlingen zetten, als ze op school komen, hun eten en drinken in de bak
van het vak waar ze zullen zijn tussen 10 en 11 uur. Ze mogen dan zelf bepalen wanneer ze
gaan eten tussen aangegeven tijd. 

Lunchen en buitenspelen (12:15 tot 12:45 uur)
De leerlingen eten in hun eigen stamgroep en gaan vervolgens naar buiten 

Wat mogen kinderen meenemen?
De kinderen nemen een gezonde en verantwoorde lunch mee. 
Er zijn vaste fruitdagen en geen snoep. 



Zijn er nog vragen?


