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Welkom 

 
 
Fijn dat u voor basisschool De Biekorf heeft gekozen. 
Wij willen u en uw kind(eren) hierbij van harte welkom heten op onze school.  
Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders/verzorgers van de kleuters en is een 
aanvulling op de schoolgids. Beiden zijn ook digitaal op de website te vinden. Met dit boekje 
proberen we u zo veel mogelijk belangrijke informatie te geven over het reilen en zeilen bij de 
kleutergroepen.  
 
De overgang van thuis, peuterspeelzaal en/of KDV naar de basisschool is voor uw kind (en vast 
ook voor u) een grote stap.  
Alles is nieuw en soms wat onwennig. De school moet een vertrouwde omgeving worden, 
waar uw kind zich veilig voelt en waar hij of zij met plezier naar toe gaat.  
 
Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, neemt u dan na schooltijd contact op 
met één van de leerkrachten voor een toelichting. 
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd bij ons op school.  
 
 

Met vriendelijke groeten,  
de leerkrachten en de directie 

Bs. De Biekorf 
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1. Tussen inschrijven en de 1ste schooldag 

 
Nadat u uw kind heeft ingeschreven op De Biekorf, zijn er nog een aantal stappen die gezet 
worden voordat uw kind aan zijn/haar eerste echte schooldag gaat beginnen. Hieronder 
leggen we graag uit welk tijdspad er gevolgd wordt. 
 
Het kaartje 
Ongeveer 6 tot 8 weken voor uw kind 4 jaar wordt krijgt uw kind van ons een kaartje. Hierop 
staat in welke klas en bij welke leerkracht(en) hij of zij straks komt. Ook staat de datum 
vermeld van de eerste “echte” schooldag. 
 
Kennismaking 
Nadat u het kaartje heeft ontvangen neemt u contact op met de school om een 
kennismakingsafspraak te plannen, voor uzelf en uw kind, met (een van) de toekomstige 
leerkracht(en).  
De kennismakingsafspraak is altijd na schooltijd, zodat uw kind rustig de tijd heeft om kennis 
te maken met de juf en een eerste indruk op te doen van de klas. 
De leerkracht laat de kapstok zien waaraan de jas van uw kind komt te hangen. Elk kind heeft 
zijn/haar eigen haakje voorzien van naam en een plaatje.  
In de klas worden de verschillende hoeken bekeken. De leerkracht zal ook een klein gesprekje 
houden met uw kind door bijvoorbeeld vragen te stellen over lievelingsspeelgoed en/of 
hobby’s. 
Natuurlijk is er voor u ook ruimte om vragen te stellen aan de leerkracht. 
Aan het eind van de kennismaking worden de 5 oefendagdelen ingepland. Het is dus handig 
als u uw planning bij de hand heeft. 
 
Oefenen  
Op de oefendagdelen heeft uw kind de tijd om te wennen en te kijken hoe het er in de klas 
aan toe gaat. Uw kind krijgt een maatje toegewezen die hem of haar kan helpen gedurende 
de (spannende) eerste tijd op school. 
Als u uw kind komt halen zal de leerkracht altijd kort even vertellen hoe het gegaan is.  
 
Start in groep 1 of in groep 0? 
En dan komt de dag dat uw kind 4 jaar is geworden. Hij of zij mag nu elke dag naar school toe! 
De kinderen die jarig zijn voor 31 december starten in groep 1, de kinderen die na 1 januari 
jarig zijn starten in groep 0. Hoe lang een kind in de kleutergroep zit is dus voor een deel 
afhankelijk van de geboortedatum. U ontvangt na ongeveer 6 weken een uitnodiging voor het 
“6 wekengesprekje”, waarin we samen bespreken hoe het gaat op school en wat uw kleuter 
thuis vertelt of laat merken over school. Hiervoor ontvangt u van te voren het “invulformulier 
voor nieuwe kleuters”. 
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2. Praktische zaken 

 
Hieronder een aantal puntjes die handig zijn om te weten: 

• Onze directeur, Sander Machielse, opent de deur ’s ochtends om 8.25u en verwelkomt 
de kinderen. We beginnen om 8.30u. 

• De middagpauze is van 12:00u tot 12:55u en de kinderen zijn ’s middags om 15:00u 
weer uit. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn de kleuters vrij. 

• De kleuters zijn een aantal extra dagen vrij in het schooljaar. Deze staan op de kalender 
en in het ouderportaal van Parnassys (in de bijlage kunt u meer informatie vinden over 
Parnassys) 

• Is uw kind ziek, dan horen wij dit graag door middel van een telefoontje of een e-
mail/briefje voor 8.15u. 

• Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Constateert u thuis 
luis dan graag z.s.m. op school melden. Wij brengen de andere ouders dan op de 
hoogte. Uiteraard wordt de naam van het betreffende kind hierbij niet vermeld. 

• Op de Biekorf organiseren we veel leuke activiteiten zoals: sinterklaas, kerst, schoolreis 
en de musical. Hiervoor wordt er een ouderbijdrage gevraagd. Dit alles wordt geregeld 
door onze ouderraad. 

• Tegenwoordig wordt er steeds meer via de mail gecommuniceerd. Regelmatig krijgt u 
informatie toegestuurd. Natuurlijk hechten wij ook veel waarde aan persoonlijk 
contact. Na schooltijd bent u altijd welkom om even in de klas te kijken of een kort 
gesprekje met de juf te hebben. Denkt u meer tijd nodig te hebben? Maak dan even 
een afspraak met de juf. 

 
We hebben veel kleuters op De Biekorf, dit kan zorgen voor een gezellige drukte in de gangen. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen op een rustige en veilige manier zelf de school 
binnen kunnen lopen. De kinderen leren zo ook zorg te dragen voor hun persoonlijke 
spulletjes. De leerkrachten zullen altijd bij de klasdeur staan om de kinderen te verwelkomen 
en te helpen met hun jassen en spullen. 
 
Om dit goed te kunnen organiseren en voor het overzicht van de leerkracht willen wij u 
vriendelijk verzoeken om buiten afscheid te nemen van uw kind.  
Is uw kind pas op school, dan begrijpen wij dat u nog even mee naar binnen loopt. Probeer dit 
na de start graag zo snel mogelijk af te bouwen. 
Mocht u iets dringends te melden hebben, dan kunt u een briefje aan uw kind meegeven of 
na schooltijd even binnenlopen. 
 

3. Het onderwijs op De Biekorf 

 
Op de Biekorf werken wij met thema’s. De onderwerpen gaan over alledaagse dingen in de 
beleveniswereld van het jonge kind, zoals; de dierenarts, kunst, het tuincentrum en heksen. 
Een thema zorgt voor een rode draad tussen de dagelijkse activiteiten waarin de kleuters de 
echte wereld naspelen. De kinderen ervaren de opdrachten niet als leren, maar als spelen. 
Hierdoor maken ze de lesstof op een enthousiaste en gemotiveerde manier eigen. 
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Hoe wordt dit vormgegeven in de groepen 1-2? 
Een thema duurt ongeveer 5-6 weken. Alle activiteiten die we in deze periode doen, hebben 
te maken met het thema-onderwerp. 
Het thema wordt op een leuke manier geopend en we sluiten het op een passende wijze af. 
Soms hebben we een gastspreker in de klas of maken we een uitstapje. Vaak vragen wij u 
hierbij om hulp. 
 
Binnen een thema worden er 5 soorten activiteiten aangeboden: 

a. Gespreksactiviteiten (bijv. kringgesprekken, interactief voorlezen, woordvelden) 
b. Lees/schrijfactiviteiten (bijv. in de hoeken, letters aanleren, schrijfpatronen) 
c. Reken/wiskundige activiteiten (bijv. in de hoeken, tellen, meten, meetkunde) 
d. Construerende activiteiten (bijv. bouwhoek, knutselen) 
e. Spelactiviteiten (bijv. huishoek, themahoek in de hal, gym) 
 
Observatie en registratie 

De activiteiten die we aanbieden zijn gemaakt aan de hand van de landelijke leerlijnen en 
leerdoelen. Hier worden groepsplannen van gemaakt. Dit kunnen plannen voor de hele groep 
zijn of voor een klein groepje kinderen.  
We observeren de kinderen tijdens de activiteiten en noteren dit in het Leerling Volg Systeem 
en in KIJK registratie. Door observatie en signalering weten we of de kinderen extra herhaling 
of verrijking nodig hebben. 
 

4. Een dag bij de kleuters 

 
Natuurlijk bent u benieuwd wat uw kleuter zoal een hele dag gedaan heeft. Vaak is het voor 
de jonge kinderen lastig om dit te onthouden en ’s avonds te vertellen. Hieronder kunt u een 
aantal vaste onderdelen vinden die dagelijks of wekelijks terugkomen, waardoor u wat 
gerichter vragen kunt stellen aan uw kind. 
 

Dagplanning 
We openen de dag door de kinderen bij de deur welkom te heten. Zodra de kinderen binnen 
zijn gaan ze op hun stoel in de kring zitten. Elke dag worden er 2 kinderen als hulpje gekozen, 
zij mogen de hele dag in de kring naast de juf zitten. Na het zingen van een goedemorgenliedje, 
bekijken we de kalender (welke dag, maand, seizoen het is) en bespreken we aan de hand van 
de dagritmekaarten de verschillende activiteiten.  
Deze activiteiten komen over het algemeen elke dag terug:  

Kringactiviteiten, buitenspelen/gymmen, fruit eten/drinken en “werken”. 
 

Kringactiviteiten 
Activiteiten in de kring kunnen zijn: voorlezen, verhaal vertellen, opzegversjes, praatplaten, 
prentenboeken, zingen, drama, kringgesprekken, leergesprekken, taal- en rekenactiviteiten, 
letterlessen.  
 

Bewegingsonderwijs 
In de ochtend en in de middag hebben we tijd voor bewegingsonderwijs. Dit kan zijn 
buitenspelen op het kleuterplein of binnen in de speelzaal. Buiten spelen we meestal met 2 
groepen samen. Hierbij worden verschillende buitenspeelmaterialen ingezet.  
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Gymmen in de gymzaal doen we per groep en we geven afwisselend een materiaalles of een 
spelles. 
De kleuters gymmen op blote voeten (i.v.m. afwikkelen van de voeten) en in het ondergoed. 
Bij voetschimmel of eczeem graag gymschoentjes met zachte zool meegeven. 
 

Fruit/drinken 
De Biekorf is een “gruitschool”. Dit betekent dat wij als tussendoortje fruit en groente eten. 
Wij vragen u dan ook om geen koeken mee te geven en het drinken graag in een beker i.v.m. 
het milieu. 
’s Ochtends halen de kinderen hun fruit en drinkbeker uit hun tas en doen dit in de daarvoor 
bestemde fruitbakken van de klas. 
Rond 10 uur gaan we in de kring zitten om gezellig samen te eten en te drinken. Zodra er 
kinderen klaar zijn ruimen zij hun fruitspulletjes op en mogen zij een boekje gaan halen uit de 
leeshoek.  
 

“Werken” 
Tijdens de werktijd krijgen de kinderen van de leerkracht een opdracht of ze mogen zelf een 
werkje kiezen. Voorbeelden hiervan zijn: 
Spelen/werken in hoeken, werkjes uit de kasten, tekenen/knutselen. Tijdens de themaweken 
worden de hoeken en werkjes aangepast aan het thema. 
 

Het digitaal schoolbord 
Elke groep heeft zijn eigen digibord die we regelmatig tijdens klassikale en individuele 
activiteiten inzetten. Dit varieert van taal/rekenlessen tot muziek, Engels en schooltv. 
 

Verjaardag vieren 
Als een kind jarig is, mag het zijn/haar verjaardag ook op school vieren en trakteren. U bent 
van harte uitgenodigd om gezellig mee te feesten. We vieren het meestal ’s middags (en op 
woensdag en vrijdag in de ochtend) 
Uw kleuter kiest een verjaardagshulpje waarmee hij/zij tijdens de ochtendpauze met een 
verjaardagskaart langs de kleuterleerkrachten, de leerkrachten die buiten op het grote plein 
zijn en de directeur mag gaan.  
De leerkrachten schrijven een felicitatie op de kaart en de jarige mag bij elke wens een mooie 
sticker plakken. Deze kaart krijgt de jarige aan het eind van de dag mee naar huis. 
Foto’s/filmpjes maken tijdens de viering mag natuurlijk, maar alleen voor privégebruik. (voor 
richtlijnen zie hoofdstuk social media) 
 

Zelfredzaamheid 
De juffen zijn er om de kinderen te helpen bij dingen die (nog) niet lukken, maar we proberen 
de kleuters ook zoveel mogelijk dingen zelfstandig te laten doen en geven ze een 
complimentje als het lukt. Kinderen kunnen namelijk al heel veel zelf. U kunt ons daarbij 
helpen door ook thuis uw kind te stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen. 
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5. Samenwerking tussen school en ouders 

 
 Onderwijs maken we samen 
Natuurlijk kent u uw kind het best. Tijdens de oudergesprekken bespreken we gezamenlijk het 
wel en wee van uw kind. De informatie die u ons als ouder kan geven vinden wij heel 
waardevol. Wij gebruiken deze informatie om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van uw 
kind, waarna we zo goed mogelijk proberen in te spelen op de emotionele en didactische 
behoeftes van hem of haar. 
 
 Hulpouders 
Wij zijn erg blij met de hulp die we van ouders krijgen, soms is deze hulp zelfs onmisbaar om 
een activiteit te kunnen doen. 
Aan het begin van het schooljaar wordt er een mail uitgedaan naar alle kleuterouders met de 
vraag wie het leuk zou vinden om groepsouder te worden. De 2 groepsouders nemen, 
gedurende het hele schooljaar, bij activiteiten en uitstapjes veel regelwerk uit handen van de 
leerkracht. Als u dit leuk vindt om te doen, dan kunt u zich aan het begin van het schooljaar 
opgeven bij de eigen groepsleerkracht. Mochten er meer dan 2 gegadigden zijn, wordt er 
geloot.  
 
U kunt als ouder hulp bieden, bijvoorbeeld: 

• Opgeven als groepsouder 

• Helpende hand bieden bij verschillende thema activiteiten 

• Rijden bij uitstapjes 

• Groepjes begeleiden bij activiteiten 

• Raamschilderingen maken bij een nieuw thema 

• Ramen schoonmaken bij afsluiten van het thema 

• Helpen tijdens festiviteiten als: sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag 

• Opgeven als luizenmoeder. (Dit kan bij juf Annemiek) 

• Zitting nemen in de MR/OR 

 

6. Overblijven  

 
Voor de kleuters is er op maandag, dinsdag en donderdag de mogelijkheid om over te blijven. 
Dit wordt geregeld door onze overblijfcoördinator Diana de Bruyne en een aantal andere 
overblijfouders. De kinderen blijven over in de grote gemeenschapsruimte (de hal). 
De kleuters worden hiervoor in de groep opgehaald en na het overblijven worden de kinderen 
ook weer terug naar de groep gebracht. 
De betaling van het overblijven gaat via bankoverschrijving.  
 

De betalingskeuzes 
 
1) Uw kind blijft regelmatig over (1x per 14 dagen of meer)  
U heeft dan de volgende 2 keuzes: 

• U neemt een kaart voor 15 overblijfbeurten. U maakt dan € 22,50 over op 
rekeningnummer NL71RABO0123753899 onder vermelding van naam kind +groep. 
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• U neemt een kaart voor 30 overblijfbeurten. U maakt dan € 45,00 over op 
rekeningnummer NL71RABO0123753899 onder vermelding van naam kind+groep. 

 
2) Uw kind blijft incidenteel over (minder dan 1x per maand)  

• U neemt dan een overblijfkaart voor 5 overblijfbeurten. U maakt dan € 7,50 over op 
rekeningnummer NL71RABO0123753899 onder vermelding van naam kind+groep. 

• Uw kind maakt geen gebruik van het overblijven, maar moet door een noodsituatie 
toch een keer gebruik maken van het overblijven. Dit kan natuurlijk altijd. In dat geval 
neemt u even contact op met de overblijfcoördinator of de directeur. U geeft uw kind 
dan € 1,50 mee in de broodtrommel. 

 
U heeft vragen over de betalingswijze, omdat geen van de hierboven genoemde 
betalingswijzen bij u past bijv. door gezinsomstandigheden. Neemt u in dat geval even 
contact op met de overblijfcoördinator. 
 

Overblijfcoördinator 
Diana de Bruijne,  
telefoonnummer. 0162-522698 
e-mail: dianadbvl@hotmail.com  
 

7. Social Media 

 
Filmopnames en foto’s geven vaak een mooi beeld van de school of een gebeurtenis op school. 
Denk aan activiteiten, uitstapjes en schoolreisjes. 
In het kader van de wet op de privacy vragen wij, via een formulier, toestemming voor het 
gebruik van het beeldmateriaal van uw kind. 
 
Foto’s kunnen getoond worden: 

• op de website (www.biekorf.nl) 

• in de nieuwsbrief, schoolgids 

• Klasbord (klasbord is een gesloten omgeving, de leerkracht is beheerder en verstrekt 
een code aan de ouders van leerlingen uit zijn/haar groep). 

• In plaatselijke of regionale krant 
 
Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s op 
facebook en geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij 
foto’s en video’s bovendien geen namen van leerlingen.  
 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht 
worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens 
schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze 
ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet 
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8. Nuttige websites 

 
De Biekorf 

Voor bijvoorbeeld info over de school, foto’s, schoolgids, protocollen, kalender en infoboekje van de 
kleuters 

http://www.biekorf.nl/ 
 

Logopedie 
www.delogopedist.com 
http://bastinenpartners.nl 

 
Centrum Jeugd en Gezin 

Voor info over hulp in thuissituatie en opvoeding 
Contactpersoon voor de Biekorf is Jose van Summeren 
http://www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/ 
 

Websites voor groep 1/2 
www.leesmevoor.nl (geanimeerde verhaaltjes worden voorgelezen) 
www.kweetal.info 
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.html  
www.computermeester.be (klik op het Nederlandse vlaggetje) 
www.kids.kennisnet.nl (leren, spelen en doen) 
www.schoolbordportaal.nl (startpagina voor tablet en digibord) 
http://www.mediasmarties.nl/ (dé online gids bomvol recensies van kindermedia) 
https://www.mediaukkies.nl/ (informatie over jonge kinderen en media) 
http://www.mijnnaamishaas.nl/ (stimuleert de creativiteit van kleuters in games, 

prentenboeken en andere producten) 
https://www.squla.nl/nl (quizzen en games zijn volledig aangepast op de belevingswereld 

van het kind, al vanaf peuterleeftijd)  

http://www.biekorf.nl/
http://www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/
http://www.leesmevoor.nl/
http://www.kweetal.info/
http://www.fi.uu.nl/rekenweb/rekenmaar/leerlingen/index.html
http://www.computermeester.be/
http://www.kids.kennisnet.nl/
http://www.mediasmarties.nl/
https://www.mediaukkies.nl/
http://www.mijnnaamishaas.nl/
https://www.squla.nl/nl
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a b c 
Op deze manier leren we de letters schrijven en 
uitspreken: 
 
a = àh (zoals in b-a-l)  
b = buh  
c = suh  
d = duh  
e = èh (zoals in p-e-t)  
f = fffffff (duidelijk hard tussen lippen)  
g = gggg  
h = huh  
i = ìh (zoals in i-k)  
j = juh  
k = kuh  
l = lllll  
m = mmmm (tussen lippen)  
n = nnnn (tong achter voortanden) 
o = òh (zoals in b-o-s)  
p = puh  
r = rrrrrrr  
s = ssssssss (sissend)  
t = tuh  
u = ùh (zoals in b-u-s)  
v = vvvv (zachtjes licht blazend tussen   lippen)  
w = www(zachtjes licht blazend met boventand en 
onderlip) 
z = zzzzzzz (zoemen van een bij) 
aa= aa (zoals in m-aa-n)  
ee = ee (zoals in t-ee-n) 
oo = oo (zoals in r-oo-s) 
uu = uu (zoals in m-uu-r) 
ie = ie (zoals in t-ie-n) 
oe = oe (zoals in b-oe-k) 
ui = ui (zoals in b-ui-k) 
ij = de ij van ijs (wij spreken niet over lang en kort) 
ei = de ei van ei 
eu = eu  zoals in n-eu-s) 
ou = otje ou (de oh van o-u) 
au = atje au ( de ah van a-u) 

d e f 

g h i 

j k l 

m n o 

p r s 

t u v 

w x ij 

y ei z 

eu ui oe 

ee oo uu 

aa ou au 

ie   
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Ouderportaal Parnassys 

 
Inleiding 
Scholen houden de gegevens van leerlingen bij in een leerlingvolgsysteem. Dat is in de wet 
zo geregeld. Onze school gebruikt hiervoor het systeem van Parnassys. Het gaat om 
administratieve gegevens en informatie over de ontwikkeling van leerlingen.  
In het ouderportaal van Parnassys kunnen ouders de informatie over hun kind inzien.  
 
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling van hun 
kind. Daarom zijn er gedurende het schooljaar verschillende gesprekken met de 
leerkracht(en) van uw kind gepland. Dat verandert niet. De informatie in het ouderportaal is 
extra. U heeft hiermee steeds een actueel overzicht van de vorderingen van uw kind.  
 
Inloggen 
Via internetsite https://ouders.parnassys.net komt u op het ouderportaal. Hier logt u in met 
een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. De inloggegevens worden door school 
uitgegeven. U logt de eerste keer in met het wachtwoord dat u van school ontvangt. Dit is 
een uniek en automatisch aangemaakt wachtwoord. Wij adviseren dit direct te veranderen 
in een wachtwoord dat voor u goed te onthouden is. 
 
Wijzigen wachtwoord 
Als u bent ingelogd kunt u onder profiel een eigen wachtwoord instellen. Dat doet u met de 
knop wachtwoord veranderen. U voert hier een zelfgekozen wachtwoord in. Als u uw 
zelfgekozen wachtwoord vergeet of kwijtraakt, dan vraagt u in een e-mail aan school een 
nieuw wachtwoord aan. U ontvangt van school weer een automatisch aangemaakt 
wachtwoord. 
 
Gescheiden ouders 
Als er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders met eigen 
inloggegevens toegang verlenen tot het ouderportaal. Voorwaarde is dat beide ouders zelf 
hun verschillende e-mailadressen aan school doorgeven en niet uit de rechterlijke macht zijn 
ontzet. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirusLQk-jLAhUBmg8KHckkB5YQjRwIBw&url=http://www.alb-agnes.nl/nl/algemeen/ouderportaal.html&psig=AFQjCNHOIQu5jXCd4wOFU0WnzZYNF-VAIw&ust=1459418390029536
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Wat kunt u zien in het ouderportaal?  
 
1. Persoonlijke gegevens en de groep van uw kind 
De informatie die u in het ouderportaal kunt 
bekijken bestaat o.a. uit administratieve gegevens 
kind/gezin en school. 
U ziet de naam van uw kind(eren) boven in de roze 
balk. Als u de naam van uw kind aanklikt ziet u 
welke persoonlijke gegevens de school over uw 
kind en over de ouders en verzorgers heeft. Door 
te klikken op het potloodje kunt u onjuiste 
gegevens via het ouderportaal doorgeven aan de 
school. Dat gebeurt automatisch per mail. De 
school verwerkt de  wijzigingen zo spoedig 
mogelijk. 
Sommige gegevens kunnen niet door u worden veranderd. Als u iets leest dat onjuist is en 
dat u niet kunt corrigeren, stuurt u dan een email naar ouderportaal@biekorf.nl .  
 
Verder treft u het rooster aan en kunt u bij absentie zien wanneer uw kind te laat of niet 
aanwezig was.  
Ook is er informatie over de groep van uw kind opgenomen: de naam van de leerkracht(en) 
en andere kinderen in de groep, inclusief adres en telefoonnummer. Dit verschijnt als u op 
de foto van een kind klinkt. Mocht u een geheimnummer hebben geef dit dan door aan de 
leerkracht of mail dit naar ouderportaal@biekorf.nl. Uw nummer is dan bij school bekend, 
maar verschijnt niet in het ouderportaal  
 
2. Informatie van de school 
De jaarkalender (vakanties, studiedagen, voortgangsgesprekken enz.) 
Zo bent u van te voren op de hoogte van vrije dagen, gesprekken en activiteiten die de 
school heeft gepland.  
 
3. Informatie over de leerontwikkeling van uw kind 
De meeste vakken die uw kind op school volgt, maken deel uit van een bepaalde 
leermethode. Bij deze leermethode horen toetsen, de methodetoetsen. Deze toetsen 
worden vanaf groep 3 regelmatig gemaakt en zijn steeds de afronding van een onderdeel 
van de leerstof. Vanaf het schooljaar 2016-2017 kunt u in het ouderportaal ook de resultaten 
van de methodetoetsen inzien.  
 
Elk schooljaar maakt uw kind twee keer een Cito-toets: op de helft van het schooljaar (de 
middentoets) en aan het eind van het schooljaar (de eindtoets). De kinderen van groep 1, 
maken alleen de eindtoets. In het ouderportaal kunt u de Cito-resultaten zien van het 
lopende schooljaar en de voorgaande jaren. De resultaten van de Cito-toetsen vindt u onder 
de knop landelijke toetsen. Het niveau, I t/m V, duidt aan hoe goed die stof beheerst wordt 
vergeleken met alle andere leerlingen in Nederland uit die jaargroep.  
De 20 % leerlingen met de hoogste score noemen we ‘I’. De 20% met de laagste score krijgen 
de aanduiding ‘V’.  De score ‘III’ mag als een gemiddelde score gezien worden. 
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Ook zullen we de rapporten, zoals uw zoon/dochter drie keer per jaar ontvangt, gaan 
openstellen in het ouderportaal. Een rapport zal pas digitaal te zien zijn, in de week nadat de 
rapporten aan het kind zijn meegegeven. 
 
Er is een mogelijkheid dat afspraken van oudergesprekken die u met de leerkracht heeft 
gehad, na overleg voor u zichtbaar worden gesteld in het ouderportaal van uw kind.  
 
 
Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie 
tussen ouders en school. 
Hopende jullie voldoende te hebben ingelicht en mocht u nog vragen hebben, loop gerust 
even bij ons binnen. 
      
Het Team de Biekorf 


