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    Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 5, 
 
    Hierbij de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. Voor overige en uitgebreide  
    Informatie verwijs ik u naar de schoolgids.  
 

Algemene informatie 
 
Leerkracht en contact  
Juf Juliette (ma – vrij)   
Email: Juliette.lapre@paulus.unicoz.nl  
 
Mail mij gerust of loop even langs voor een afspraak indien nodig. Ik vind het altijd fijn om de lijntjes 
kort te houden. In de week van 13 september staan de ouder/kind vertelgesprekken ingepland. Dit is 
een fijn moment om kennis te maken en de behoeftes van uw zoon/dochter bespreekbaar te maken. 
Hier volgt nog een aparte mail over.  
 
Klassenmoeders  
Wendy Bourquin (Moeder van Iikka) 
Annelies Boonzaier (Moeder van Feline) 
 
Meenemen naar school 
De kinderen hebben een eigen etui nodig maar hierin in ieder geval een vulpen, lijmstift, schaar, 
rode nakijkpen, marker en eventueel puntenslijper. Het is fijn als zij ook iets van stiften of 
kleurpotloden hebben. Er zal ook af en toe op de Chromebook of Ipad worden gewerkt waarvoor 
eigen oortjes nodig zijn.  
 
Kapotte vulpennen kunnen via school worden vervangen door een nieuwe vulpen voor een 
geldbedrag. Wanneer uw kind liever met een Stabilo pen wil schrijven, mag dit, maar voor de 
vullingen zal zelf gezorgd moeten worden. 
 
Huiswerk 
Het huiswerk in groep 5 wordt tot een minimum beperkt. Er wordt alleen huiswerk gegeven voor de 
vakken waarbij regelmatige herhaling het leerrendement zichtbaar vergroot. Dit geldt voor Engels en 
Topografie. Topografie is echter pas het tweede helft van het jaar.  
 
Ondanks dat er geen huiswerk van rekenen en lezen wordt meegegeven, wil ik wel echt benadrukken 
dat het belangrijk is om thuis de tafels van 1 t/m 10 en de digitale en analoge klok te blijven oefenen. 
Thuis lezen blijft ook ontzettend belangrijk. De teksten, en vooral ook de zinnen, worden in groep 5 
steeds langer waardoor leestempo maar ook leesbegrip steeds belangrijker worden  
 
Is jullie zoon/dochter al lid van de bibliotheek? In Zoetermeer hebben wij het geluk dat kinderen tot 
en met 17 jaar een gratis abonnement kunnen afsluiten. Hier is een enorme collectie, waar vast iets 
tussen staat voor jullie zoon/dochter.  
 
Toestemming foto/video 
Het is bekend van welke kinderen in deze groep foto’s op de website/Paulusschool facebooksite 
mogen worden geplaatst. Mocht hierin iets gewijzigd zijn of veranderen, dan ontvang ik graag een 
mail.  
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Trakteren verjaardagen 
De jarigen trakteren de kinderen in de klas en alleen de eigen leerkracht. Wij zien graag gezonde 
traktaties. Overleg even met de leerkracht wanneer uw kind gaat trakteren.   
 
Melden van ziekte 
Graag voor half negen melden. Dit kan telefonisch of via de mail. 
 
Afspraken orthodontist / tandarts / dokter / etc. 
Wij willen vragen om afspraken van de orthodontist, tandarts, dokter, etc.  waar mogelijk buiten 
schooltijd te plannen. Dit om ervoor te zorgen dat de leerlingen niet teveel lesstof missen. Wanneer 
uw zoon of dochter toch onder schooltijd een afspraak heeft, ontvangen wij graag een briefje of een 
mail hierover. 
 
Aanvragen van speciaal verlof 
Verlof kan worden aangevraagd middels een speciaal formulier dat bij de directie en op de website 
te vinden is. 
 
Schoolgids en schoolkalender 
In de schoolgids vindt u allerlei informatie m.b.t. tot de school. Deze is digitaal naar u verzonden en 
staat op de website.  
 
Gym  
De gymlessen zijn op maandag om 08:45 uur (LET OP: De kinderen starten bij de gymzaal van De 
Driesprong, waar juf Isabel om 08:35 uur de deur opendoet zodat de kinderen zich kunnen 
omkleden. Ik haal de kinderen hier na de gymles op, waar wij met de hele klas teruglopen naar 
school). Op dinsdag gymmen wij om de week om 11:00 uur.   
 
Wellicht een fijn geheugensteuntje:  
Oneven weeknummers: gym op maandag en dans/drama op vrijdag (hiervoor ook graag 
gymschoenen meegeven) 
Even weeknummers: gym op maandag en dinsdag 
 
Wij starten maandag (30-8) met een oneven weeknummer. Dus: gym op maandag, dans/drama op 
vrijdag. Echter in verband met de eerste schooldag maandag: GEEN GYM. Wij starten gewoon in de 
klas.  
 
Gymkleding bij de gymlessen is verplicht. Als een leerling om een of andere reden niet mee kan doen 
met de gym, wilt u dan zo vriendelijk zijn uw kind een ondertekend briefje mee te geven met daarin 
de reden waarom hij / zij niet deel kan nemen aan de les. 
 
Kunst en Cultuur – Cultuurschool 
Wij hebben op de Paulusschool een doorgaande leerlijn op het gebied van beeldende vorming, 
dans/theater en muziek. Deze lessen worden gegeven door onze specialisten juf Marijke, juf Simone 
en juf Carla. Dans is om de week op vrijdag.  
 
Rapporten 
De leerlingen ontvangen 2 keer per jaar een rapport  
   rapport 1 10 maart 2022 
   rapport 2 1 juli 2022  
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Schoolmaatschappelijk werk (SMW) 
Indien u hulp wilt van de schoolmaatschappelijk werker, dan meldt de intern begeleider uw kind aan 
met een aanmeldingsformulier. Leerkracht en intern begeleider geven hierin aan waarom de school 
zich zorgen maakt om uw kind. De schoolmaatschappelijk werker neemt vervolgens binnen 14 dagen 
contact met u op. 
 
De rol van de medezeggenschapsraad (MR) 
De medezeggenschapsraad heeft als taak het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en 
personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie 
die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet 
Medezeggenschap Scholen (WMS). De directie heeft een adviserende rol binnen de MR, maar is geen 
lid. De MR informeert de ouders via de Aktua een korte samenvatting van de notulen. De MR is er in 
eerste instantie niet voor klachten. Op de schoolkalender staan de leden vermeld. 
 
Boekbespreking/ /spreekbeurt  
Afgelopen jaren is er op school regelmatig gesproken over het leereffect van boekbesprekingen, 
werkstukken en spreekbeurten. Wat willen we dat kinderen leren/ontwikkelen en in hoeverre lukt 
dat met dit soort opdrachten. Eind vorig jaar is een eerste aanzet gegeven om hier nieuwe 
vervangende vormen voor te zoeken. Mogelijk dat we hier dit jaar al een start mee maken, en 
daarover volgt dan uiteraard nog informatie. 
 
Bijlagen achterin dit document  

1. Kanjertraining 
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Jaarprogramma lesstof 
 
Begrijpend lezen 
Voor het begrijpend lezen gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip’. Bij Nieuwsbegrip lezen de 
kinderen over een actueel nieuwsitem. Er zijn opdrachten die we klassikaal maken en er zijn 
opdrachten waarbij de kinderen zelfstandig aan het werk gaan.  
 
Technisch lezen 
Wij beginnen elke dag een kwartier met het lezen in een leesboek. Vier keer in de week krijgen de 
kinderen les vanuit de methode Karakter. Dit een methode specifiek voor de bevordering van het 
technisch lezen. Het werken met Karakter doen de leerlingen op eigen niveau. Er zijn daarnaast ook 
lessen waarbij gewerkt wordt aan de leesbevordering.   
 
Rekenen  
De volgende onderdelen van het rekenen worden aangeboden: 
- Tafels: tafelsommen en deelsommen 1 t/m 10 
- Optellen en aftrekken: van 0 t/m 1000 
- Tijd: minuut, seconde, tijdsduur, kalender  
- Meten: mm, cm, dm, m, km 
- Meetkunde: plattegrond, positiebepaling, bouwplaten 
- Verbanden: Aflezen en maken van staafgrafieken 

 
Eenmaal Andermaal 
Wekelijks werken de kinderen met ‘Eenmaal andermaal’. Dit is een methode om te oefenen met de 
tafels. De tafels van 1 t/m 10 moeten aan het einde van groep 5 geautomatiseerd zijn.  
 
Taal en Spelling 
Voor taal en spelling werken we met de methode ‘Taalactief’. Er wordt dagelijks een taalles gegeven 
en vier keer in de week een spellingles. Deze lessen zullen op veel verschillende manieren 
aangeboden worden door coöperatieve werkvormen in te zetten.  
 
Schrijven Pennenstreken 
In groep 5 wordt er weer iets kleiner geschreven. De hoofdletters worden aangeboden en 
aangeleerde stof van groep 3 en 4 wordt verder ingeoefend. De kinderen leren vlot en leesbaar 
schrijven in verbonden schrift. 
 
Godsdienst 
De methode ‘Trefwoord’ is een eigentijdse godsdienstmethode, geschreven door een oecumenische 
redactie. Deze methode werkt met levensthema’s waarbij wereldse verhalen (spiegelverhalen) en 
Bijbelverhalen elkaar afwisselen en aanvullen. Het onderwerp van de behandelde thema’s is in alle 
groepen hetzelfde, maar iedere groep werkt hier op eigen niveau mee. 
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Wereldoriëntatie: Aardrijkskunde, Natuur en Geschiedenis 
De kinderen maken dit jaar een start met natuur (Naut), aardrijkskunde (Meander) en geschiedenis 
(Brandaan). De stof voor de zaakvakken wordt op school geoefend en geleerd. Uit voorgaande jaren 
is gebleken dat dit voldoende is om mooie cijfers te halen. Er wordt hiervoor dus geen huiswerk mee 
naar huis gegeven. Vanaf thema 3 van Meander wordt topografie wel mee naar huis gegeven.  
 

- Aardrijkskunde: Meander (thema's: “Onderweg, Om ons heen, Waterland, platteland, Over 
de grens”) 

- Geschiedenis: Brandaan (thema's: Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en 
ridders, Steden en staten, Ontdekkers en hervormers”) 

- Natuur: Naut (thema's: “De wereld om je heen, Planten en dieren, Voeding en je lichaam, 
Techniek om je heen, Weer en klimaat”)  

 
Verkeer  
De kinderen krijgen ook verkeersles. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de  verkeerskrant “Op 
voeten en fietsen”. Ook worden er praktische lessen gegeven voor de fietsbeheersing.  
 
Engels  
In groep 5 starten we met de methode ‘Stepping up’.  Aan het begin van een Chapter krijgen de 
kinderen de oefenstof mee naar huis om te leren. Hier is voor gekozen zodat er in kleine stukjes 
geleerd kan worden. Twee weken voor de toets geef ik per mail de toetsdatum door.  
 
Kanjertraining: Bevordering van de sociale redzaamheid 
Zie bijlage 1 voor meer informatie over de Kanjertraining. In september is er jaarlijks school breed 
een Kanjerweek waarin alle regels en verschillende oefeningen aan bod komen.  
 
Schooltuinen 
De groepen 5 gaan elk jaar van april tot juli wekelijks naar de schooltuinen naast de school. Een 
vrijwilliger (tuinmeester Joop) geeft deze lessen vanuit het NME al 10 jaar met veel plezier aan de 
Paulusleerlingen. Hier volgt op een later moment in het jaar meer informatie over.  
 
CITO  
De kinderen krijgen elk jaar meerdere CITO toetsen in de periode januari/februari en mei/juni. Er 
wordt rekenen, begrijpend lezen, spelling, AVI en DMT (technisch lezen) getoetst.  
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Bijlage 1 - Kanjertraining 
 
De Kanjertraining heeft lesmateriaal ontwikkeld voor het basisonderwijs; de brugklassen van het 
Voortgezet Onderwijs; sportverenigingen en de buiten- en tussen schoolse opvang. 
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale 
redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 
 
Preventief en curatief 
Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de 
basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig 
schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de 
sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief) . Hiervoor worden de 
leerkrachten speciaal opgeleid. 
 

Opleiding voor leerkrachten 
De Kanjerlessen zijn niet zomaar te geven door een leerkracht. Daarvoor moet een opleiding worden 
gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door of namens het Instituut voor Kanjertrainingen.  
Eenmaal getraind weet de leerkracht als Kanjertrainer waar de schoen wringt bij de leerlingen en hoe 
moet worden gehandeld. De leerkracht maakt in de uitvoering van de lessenreeks gebruik van een 
uitgebreide handleiding en een pedagogisch adviessysteem. 
 
Sociale redzaamheid ( in stressvolle omstandigheden) 
Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan.  
Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is 
belangrijker, dat vormt je. We zoeken graag naar oplossingen waarmee we elkaar en de situatie recht 
doen. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn. 
Wezenlijke gedragsveranderingen binnen groepen zijn niet zomaar in een jaar bereikt. Daarvoor is 
een traject van meerdere jaren nodig. Indien de training goed gegeven wordt door ervaren mensen, 
blijkt de training op kort termijn effectief. Kinderen laten een afname zien van probleemgedrag en 
depressieve gevoelens, alsmede een toename op welbevinden en zelfwaardering in klassen met veel 
problemen. 
 
Effecten van de Kanjertraining 
- Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op. 
- Leerlingen durven zichzelf te zijn. 
- Leerlingen voelen zich veilig. 
- Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken. 
- Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen. 
- Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen. 
- Leerlingen durven cognitief te presteren. 
- Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen. 
- Er ontstaat een positieve leer- en werkhouding. 
- De leerkracht wordt gerespecteerd. 
- De school voldoet aan de doelen die worden gesteld door de wet Actief Burgerschap en Sociale 

Integratie. 
 

 

 


