
  

 

 

 

UPDATE EN ANDERE KLAROEN-INFORMATIE DIGITAAL  
Deze UPDATE en veel andere Klaroeninformatie wordt alleen digitaal verzonden. 

    
 

WELKOM TERUG….. 
 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen, de vakantie is voorbij. 
We hopen dat iedereen ervan genoten heeft en weer lekker 
uitgerust aan dit nieuwe jaar kan beginnen. Het was maandag 
vast wel weer wennen om weer naar school te gaan. Vroeg 
opstaan om op tijd op school te zijn,  maar ondertussen heeft 
iedereen zijn plekje weer gevonden.  
 
 

 
AGENDA SEPTEMBER 2021 

 

• Week van 6 september 1e oudergesprekken nieuwe stijl (zie kopje oudergesprek 
verderop groep 1 t/m 6 

• 7 september schoolfotograaf 
• 14 september 19 uur online informatie ouders plusklasleerlingen 
• 17 september startfeest coronaproof (informatie volgt via de mail en parro) 
• 29 september start kinderpostzegels (corona proof)  
• 30 september Informatie avond groep 1-8 ( als de 1,5 meter maatregel )  

 
 

  

 
De ouderraad organiseert het hele 
schooljaar activiteiten voor de 
kinderen en de ouders. Denk hierbij 
aan het fameuze Startfeest, het 
jaarlijkse bezoek van Sinterklaas en 
zijn Pieten, het Paasontbijt en het 
sfeervolle Kerstfeest op school. 
 
Uitdagend jaar voor evenementen 
Vorig jaar was - met alle coronaregels  
een uitdagend jaar om evenementen 

te organiseren. Toch is de ouderraad ontzettend trots op wat we binnen de mogelijkheden wél 
hebben georganiseerd voor de kinderen. Met als hoogtepunt natuurlijk de reis naar de Efteling. 

 

Zorg voor een feestelijke stemming 
Ook dit jaar staan we weer te trappelen om alle kinderen een onvergetelijk schooljaar te laten 
beleven. Het eerste grote evenement op het programma is het Startfeest. We zijn al druk met 
voorbereiden. Zorgt u alvast voor een feestelijke stemming? 
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Nieuwe gezichten in de ouderraad 
De ouderraad bestaat dit jaar uit Immy Valk, Steven Verver, Esther Kop, Sabrina van de Bunt, 
Fabienne Roosdorp, Marc Pruntel, Mieke Struijk, Marjolijn de Graaf en Natalie Timmer. Twee 
nieuwe gezichten in de organisatie zijn Tijn Landsbergen en Sabine van Essen. Ook nieuw dit 
jaar is een duo-voorzitterrol voor Esther en Steven.  
Met vragen of opmerkingen mag u zeker één van ons aanspreken op het schoolplein. Vooral 
helpende handjes bij één van de evenementen zijn welkom!   
 
 

 
SCHOOLFOTOGRAAF
 
Op dinsdag 7 september komt de schoolfotograaf. Omdat er geen ouders de school in mogen, 
worden er op veel scholen geen gezinsfoto’s gemaakt. Omdat het op onze kleine school om 
een beperkt aantal ouders gaat, hebben we een oplossing gevonden om toch die populaire 
jaarlijkse foto te kunnen nemen.  
 
 
Ouders met broertje(s) of zusje(s) kunnen rond 8.30 uur komen. Graag 1 ouder per gezin om 
de jongste kinderen te begeleiden.  
 
 

 
 

 
Er wordt steeds 1 gezin gefotografeerd, er wacht 
1 ouder in de gang en de rest zal buiten 
wachten. Wij trekken cirkels op het plein met   
1,5 meter afstand. Wilt u laten weten bij uw 
leerkracht of u van de mogelijkheid gebruik 
wilt maken?  
 
Wanneer al uw kinderen op school zitten, dan 
wordt de gezinsfoto onder schooltijd gemaakt. 
 
De kleuters mogen met hun knuffel op de foto.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OUDERGESPREKKEN 2021-2022 

 
Komend schooljaar hebben we de oudergesprekken iets anders gepland: 

1. In de week van 6 september worden alle ouders van groepen 1 t/m 6 
uitgenodigd voor een online ouder-startgesprek. 

2. In november volgen facultatieve 10 minuten gesprekken (gesprekken 
op aanvraag) 

3. Na het eerste rapport in februari nodigen we alle ouders uit voor een 10 
minuten gesprek (in februari). 

4. In juni volgen de facultatieve 10 minuten gesprekken (gesprekken op aanvraag) 
 
De informatieavond staat gepland op 30 september maar als de 1.5 maatregel nog geldt, komt deze 
avond te vervallen. De informatie over de groep ontvangt u sowieso op papier/digitaal. 

 
VRAGEN START GESPREK GROEPEN  
 

Voor het eerst nodigen we u helemaal aan de start van het schooljaar uit voor een gesprek met de 

leerkracht van uw kind. Als ouders kent u uw kind natuurlijk het beste en in een korte kennismaking kunt 

u alles vertellen dat de leerkracht kan helpen uw kind zo snel mogelijk te leren kennen. Meer dan in de 

latere oudergesprekken brengt u kennis en informatie in. Daarom noemen we dit gesprek in de 

wandelgang een ‘omgekeerd oudergesprek’. De insteek van dit gesprek is dat u als ouder de leerkracht 

over uw kind vertelt. Bij de uitnodiging ontvangt u een vragenlijst met suggesties die u als “praatpapier” 

kunt gebruiken. 

 
 

*Hoe heeft uw kind de eerste schooldagen ervaren? 
 
*Kunt u uw kind beschrijven in 4 woorden? 
 
*Mijn kind is een kei in…… 
 
*Waar denkt u dat uw kind veel plezier aan gaat beleven komend schooljaar? 
 
*En is er misschien iets, waar u van denkt, waar uw kind tegen aan zal gaan lopen? 
 
*Kunt u iets vertellen over ‘de vriendschap’ van uw kind? Legt zij/hij gemakkelijk 
contacten? 
 
*Wat heeft uw kind nodig om er een goed schooljaar van te maken? 
 
*Wilt u nog andere informatie doorgeven? 
 
 
Als het goed is heeft u inmiddels een uitnodiging ontvangen via Parro. Als dat niet zo is graag 
een berichtje naar de leerkracht van uw kind. 



 

 

PLUSKLAS 

Op 14 september 19.00 uur is er een voorlichtingsmoment online. Dan zal leerkracht Gera Zoer 
een korte presentatie geven over inhoud en werkwijze van de plusklas en kunnen er vragen 
worden gesteld. Binnenkort worden de ouders van plusklasleerlingen daarvoor uitgenodigd. 
 
 

 

DIGITALE GELETTERDHEID OP DE KLAROEN 

Afgelopen schooljaar heeft het team van de Klaroen de methode Basicly gekozen voor digitale 
geletterdheid. Op donderdag 26 augustus hebben wij een Kick-off (startbijeenkomst) gehad, 
verzorgd door een medewerker van Basicly. De komende weken zullen wij met het team 
bepalen met welke thema’s er in de verschillende leerjaren wordt gestart. Voor de groepen 1 
t/m 4 zijn dit vooral klassikale lessen, voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de leerlingen ook 
werken in een online omgeving. Het vak digitale geletterdheid zal in principe om de week 
gegeven worden vanaf oktober. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De doelstelling van Basicly is dat leerlingen kritisch leren kijken naar de digitale wereld om hen 
heen. Leerlingen ervaren aan de hand van interactieve werkvormen en video wat technologie 
en media voor hen kan betekenen. Maar ook welke gevaren daaraan verbonden zijn. 

 
 
 



 

 

 NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS ( NPO GELDEN ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit soort koppen heeft u het afgelopen tijd in de krant voorbij zien komen. De overheid heeft geld 
uitgetrokken om corona achterstanden weg te werken. Dit heet Het Nationaal Onderwijsprogramma, 
afgekort als NPO geld.  

Het is duidelijk dat leerlingen door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen. Uit onderzoek blijkt 
dat er grote verschillen zijn tussen leerlingen en scholen.  

Hoe gaan scholen het geld inzetten:  

Er is een tool met de naam ‘’de schoolscan’’. Via dit programma heeft elke school een analyse gemaakt van 
problemen en behoeften van zijn eigen leerlingen en zijn eigen school. Het beschrijft welke prioriteiten de school 
stelt, welke maatregelen uit de menukaart de school kiest en welke maatregelen ingezet worden. 

 

 
 
Wat is het NPO onderwijs? 
Het Nationaal Programma Onderwijs is een 
investeringsprogramma van het kabinet 
voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen 
van de coronacrisis voor leerlingen op te 
vangen. 

 

De keuze welke middelen ingezet gaan worden, hangt dus af van de uitkomsten van de schoolscan en hoe 
leerlingen ervoor staan. Scholen konden daarbij uit verschillende mogelijkheden uit een menu kiezen.  

Analyse en Bevindingen  
Het onderwijs op afstand heeft tijdens de coronatijd relatief goed gefunctioneerd op de Klaroen. De cognitieve 
ontwikkeling op grond van de resultaten van toetsen per klas zijn positief maar er zijn verschillen opgemerkt in de 
individuele groei van leerlingen. 
 

 



 

 

Uit de analyse en op grond van de opbrengstgesprekken met de leraren zijn de volgende conclusies getrokken:   

 Rekenen:  Leerkrachten hebben minder aandacht kunnen besteden aan begrip bij rekenen en aan meten 
en meetkunde (projectlessen). 

 Begrijpend lezen: Leerkrachten hebben minder aandacht kunnen besteden aan begrijpend lezen 
(modelen, begeleiden van groepjes, interactie tussen leerlingen). 

 Spelling en taal:  Leerkrachten hebben minder aandacht kunnen besteden aan schrijfvaardigheid/stellen 
en aan oefendictees met directe feedback. 

 Technisch lezen: Kinderen zijn/waren minder gemotiveerd om een boek te lezen. Leerkrachten hebben 
minder tijd en individuele aandacht kunnen besteden aan zwakke lezers én aan analyse en synthese. 

 Overige: Minder aandacht aan spelontwikkeling (groep 1/2), Engels, wereldoriëntatie, 
studievaardigheden, cultuur, muziek, gym en Vreedzame school besteed. Minder toetsen afgenomen en 
minder samenwerkopdrachten en groepsactiviteitein aangeboden. 

 
Schoolplan De Klaroen  In het schoolplan van De Klaroen staat dat dit jaar extra ingezet wordt op ‘’extra 
instructie en extra oefening voor kinderen met achterstand”’. Dat betekent dat de leerkracht wekelijks analyseert 
welke kinderen achterstand hebben, en juist die kinderen extra instructie en oefenwerk geeft.  

Zonder NPO geld zou dit niet te realiseren zijn. De Klaroen kiest ervoor om vakleerkrachten in te zetten die lessen 
geven als gymnastiek, Engels, taal (onderbouw) en Wetenschap en Techniek (bovenbouw). Door deze 
ondersteuning voor elke groep heeft de groepsleerkracht tijd voor het werken met kleine groepjes en voor de 
voorbereidingen die dat werk vraagt.  

 
Bij het NPO hoort een menukaart. De maatregelen op de menukaart zijn gemarkeerd met een sterrensysteem 
wat aangeeft hoeveel effect  men mag verwachten van de verschillende opties. De Klaroen heeft gekozen voor 
één van de meest krachtige maatregelen van de menu kaart: De interventie ‘’instructie in kleine groepen’’.  
 
We kiezen daarmee voor “extra inzet van personeel”  en voor ”effectievere inzet van onderwijs om kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren”. De Klaroen heeft niet gekozen voor meer onderwijs binnen of buiten reguliere 
schooltijden 
 
De medezeggenschapsraad van de Klaroen heeft op 13 juli ingestemd met het schoolprogramma van de Klaroen.  
 
  



 

 

 
 

GODSDIENSTONDERWIJS OP DE KLAROEN 

Week 35 (30/08 - 03/09) – Kun je kiezen?  

Genesis 24 en 25: 19-34  

De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te zoeken voor Isaak. Bij de bron ontmoet hij 

Rebekka en zij gaat met hem mee. Later krijgt Rebekka twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer 

vertelt haar dat het twee volken zijn en dat de oudste de jongste zal dienen. Esau verkoopt zijn 

eerstgeboorterecht aan Jakob in ruil voor een kom soep. 

Week 36 (06/09 - 10/09) – Er zit een luchtje aan  

Genesis 27: 1-46  

Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen 

van de oudste. Esau is woedend op zijn broer. 

Week 37 (13/09 - 17/09) – Zeg jij ook ja?  

Genesis 28: 10-22 en 29: 1-20  

Jakob vlucht de woestijn in. Als hij bij Betel ligt te slapen, ziet hij een ladder naar de hemel en 

engelen die naar boven en beneden gaan. De Heer belooft dat hij Jakob zal beschermen. Na een 

lange reis komt Jakob bij zijn oom Laban terecht, waar hij verliefd wordt op Rachel. Als hij zeven jaar 

voor Laban werkt, mag hij met Rachel trouwen. 

Week 38 (20/09 - 24/09) – Tel ik mee?  

Genesis 29: 21-35 en 30: 1-24  

Na zeven jaar werken trouwt Jakob met de dochter van Laban. Maar op de ochtend na de bruiloft 

ontdekt hij dat niet Rachel de bruid is, maar haar oudere zus Lea. Vervolgens trouwt Jakob ook nog 

met Rachel en belooft hij nog eens zeven jaar voor Laban te zullen werken. 

Week 39 (27/09 - 01/10) – Is dit eerlijk?  

Genesis 30: 25-43 en 31: 17-24  

Lea en Rachel zijn allebei moeder geworden. Na de geboorte van Jozef zegt Jakob tegen Laban dat 

hij terug wil gaan naar het land waar hij vandaan komt. Ze maken een afspraak over de verdeling 

van de kudde: de zwarte en gevlekte dieren zijn voor Jakob. Jakob legt takken in de drinkbakken, 

waardoor veel gevlekte dieren geboren worden. 

 

 
HANDIGE DOWNLOADS  
SCHOOLGIDS PRAKTISCHE BIJLAGE 

SCHOOLGIDS INFORMATIEF 
VAKANTIEROOSTER  

 
Meer downloads?        

www.klaroen.com 
 

 



 

 

 

OVERBLIJVEN /TSO (tussenschoolse opvang) 

 
Wij gebruiken TSO-pro voor het plannen en het administreren van de 
Tussenschoolse Opvang. De kosten voor een overblijfdag zijn € 3,59 per dag. 

 
 
Op http://klaroentienhoven.tsopro.nl kunt u o.a. terecht voor: 

het aanmelden van uw kind(eren) voor de TSO (door middel van een kalender voor het 
hele schooljaar of incidenteel), de kosten, de regels & afspraken die wij hebben (informatie 
over o.a. het eten & drinken, spelen, TSO-coördinator), de contactgegevens.  
 
Bij wie kan ik terecht als ik vragen over de TSO heb?  
U kunt met alle vragen die de TSO betreffen (dus ook over het gebruik van TSO-pro) 
terecht bij de coördinator Ashwin de Ruijter :  u kunt hem mailen op 
tso.klaroentienhoven@eigen-en-wijzer.nl of bellen op: 06-39 34 27 30. 
 
 
Aan- en afmelden na 9.00 uur voor diezelfde dag?  
Bent u genoodzaakt uw kind op het allerlaatste moment aan- of af te melden voor het 
overblijven, neem dan telefonisch contact op via 06-39 34 27 30. 
 

 
 
De VREEDZAME SCHOOL OUDER-INFORMATIE 
 

                WE HOREN BIJ ELKAAR 
 
Nieuwsbrief BLOK 1 WE HOREN BIJELKAAR 

 kletskaart_groep1/2blok1 
 kletskaart_groep 3_blok1 
 kletskaart_groep 4_blok1 
 kletskaart_groep 5_blok1 
 kletskaart_groep 6_blok1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
NOOD FORMULIER 
 
ALS ER IETS IN UW GEGEVENS VERANDERD IS IN HET AFGELOPEN JAAR, VUL DAN DIT FORMULIER IN  
GRAAG INLEVEREN BIJ DE EIGEN LEERKRACHT 
 
ACTUELE TELEFOONNUMMERS, E-MAILADRESSEN EN ZIEKMELDINGEN 
Het komt nog weleens voor dat we ouders/verzorgers moeten bellen omdat een kind ziek is. Het is dan heel 
vervelend als we verouderde informatie hebben.  Geeft u a.u.b. ook een noodnummer.  
 
 

Naam leerling(en) Groep 
  

  

  

  

 

Vast huistelefoonnummer  
 

opmerkingen 

Mobiel nummer vader  
 
Telefoon werk vader 
 

06- 
 
 

 

Mobiel nummer moeder  
 
Telefoon werk moeder 
 

06- 
 

 

E-mailadres vader 
 
E-mailadres moeder 
 

 
 

 

Noodadres en telefoonnummer  
 

 

Omschrijving noodadres  
(bijv. opa/oma) 

  

 

ALLERGIE/MEDICIJNGEBRUIK 

Mijn kind(eren) hebben wel/geen*  allergie.  
Wilt u in geval van allergie hieronder de naam en de allergie van uw kind noteren.   

 
 
 
 
 

Is er sprake van medicijngebruik op school?      ja/nee*  
Zo ja, wilt u hieronder de naam en de medicatie van uw kind noteren.  

 
 
 

In geval van medicijngebruik op school zal de leerkracht contact met u opnemen voor het ‘toestemmingsformulier 
verstrekking medicatie’.  
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Protocol Medisch handelen. 

 


