
 

Informatie WSKO Mariaschool groep 5 en 6 schooljaar 2020/2021 

1. De visie van de School 

Een uitgebreide beschrijving van onze visie kunt u vinden op onze website. De volgende punten zijn 
voor ons belangrijk en ziet u in onze manier van werken terug: 

- Goed pedagogisch klimaat: veiligheid, respect, goede groepssfeer  

- Uitgaan van verschillen 

- Verantwoordelijkheid 

- Saamhorigheid en samenwerken 

- Identiteit 

2. Schoolregels 

Ik accepteer dat iedereen verschillend is 
Ik behandel een ander zoals ik zelf behandeld wil worden 
Ik ben rustig op de gang 
Ik zorg goed voor spullen en de omgeving 
Ik luister naar een ander. 

3. Zorg en IB 

Op school hebben we een zorgteam. Daarin werken de Interne Begeleiders (IB-ers) met elkaar samen 
om alle zorg in de school te organiseren en te coördineren. De IB-ers zijn: Jessica Luttik en Jennifer 
Aalbrecht. Zij begeleiden leerkrachten, kinderen en ouders bij alle zorg die nodig is. Jessica richt zich 
voornamelijk op kinderen met zorg rondom leren, Jennifer houdt zich bezig met kinderen met zorg 
rondom gedrag. Heeft u vragen? Bespreek die vragen altijd eerst met de leerkracht van uw kind. 
Daarna kan eventueel de hulp van Jessica of Jennifer of een andere expert binnen onze school 
ingeschakeld worden. Als er een complexe zorgvraag is, kan dit besproken worden in een overleg 
met experts van buitenaf. Dit wordt altijd vooraf besproken met ouders. 

Op maandag en dinsdag draait de Klimopklas. Daar kunnen kinderen onder schooltijd extra begeleid 
worden door een ervaren leerkracht (hulp bij de lesstof of juist extra uitdaging). 

4. Ouderportaal 

U heeft ieder een eigen inlog voor het ouderportaal. Dit is gekoppeld aan ons administratiesysteem, 
ons leerlingvolgsysteem en aan Parro. Hierin staan alle gegevens die wij over uw kind hebben.  

Hierin kunt u de score op methodetoetsen en Cito toetsen bekijken. Ook kunt u hier zelf belangrijke 
gegevens over uw kind (bijv. allergie) aanpassen. Bent u uw inlogcode vergeten? Bij de administratie 
kunt u een nieuwe inlog aanvragen.  

 



 

5. Luizen 

Controle op dinsdag en woensdag na elke vakantie. Wegens de corona-richtlijnen vragen wij u om 
voorlopig uw kind thuis te controleren op neten en luizen. Op onze website staat uitgebreide 
informatie met een handig filmpje! 

Bij luizen wordt direct naar huis gebeld met de vraag het kind op te halen. Bij neten wordt er gebeld, 
maar mag het kind blijven. Het kind moet wel behandeld worden. 

6. Eten en drinken 

Dinsdag en donderdag zijn Gruitendagen! Dat betekent groente of fruit mee naar school. Liefst ook 
met de traktaties. Ook in de broodtrommel tijdens het overblijven graag een gezonde lunch 
meegeven! Veel kinderen nemen bij hun pauzehapje een beker water mee; een uitstekend idee! 

7. Gevonden voorwerpen in de aula 

De gevonden voorwerpen worden verzameld in de kast in de aula. Daar worden de spullen 4 weken 
bewaard. Daarna gaat het naar een goed doel.  

8. MBO leerafdeling en andere stagiaires 

De WSKO Mariaschool is een MBO leerafdeling. Jaarlijks helpen wij 10 tot 15 studenten met hun 
stage en zij zijn voor ons extra handen in de klas. Bijna elke klas heeft een eigen student. Via de pabo 
begeleiden wij ook studenten. Rob Altena en Lilly de Zeeuw zijn onze stagecoördinators.  

9. Ziek melden 

Wilt u uw kind voor 8:15 uur ziek melden? Andere afwezigheid zoals doktersbezoek e.d. graag van 
tevoren doorgeven. 

10. Klassen- en hulpouders  

Per groep zou het fijn zijn als wij één of twee klassenouders hebben. Samen met de leerkracht 
bespreekt de klassenouder(s) hoe de samenwerking in het komende schooljaar eruit zal zien. Mocht 
u interesse hebben, mail ons dan.  

Voor verschillende activiteiten over het jaar, zullen wij u om hulp vragen. Zo staat de eerste 
verkeersles op 6 oktober gepland. We hopen dat we op uw hulp kunnen rekenen. Per groep zoeken 
wij drie ouders, stuur ons een bericht als u ons kunt ondersteunen.  
Groep 5 is van 08.30-09.30 uur. 
Groep 5/6 is van 09.30-10.15 uur. 
Groep 6 is van 10.15-11.15 uur.  

11. Parro 

We maken op school gebruik van de Parro app. Daarmee kunnen we belangrijke zaken snel aan u 
doorgeven. Bij Parro - instellingen dient u ook uw privacy voorkeuren aan te geven. 

12. Website, schoolgids 

Op de website en in de schoolgids kunt u alle informatie terugvinden. Op de website staan ook de 
meest recente nieuwsbrieven. 
 

 

 



 

13. Informatie aan gescheiden ouders  

In onze schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met informatieverstrekking aan 
gescheiden ouders. Ons uitgangspunt bij 10-minuten gesprekken is wel dat ouders gezamenlijk op 
gesprek komen. Zeker bij een kindgesprek. Alleen in bijzondere gevallen wordt hiervan afgeweken.  

14.  Sociale vaardigheden  

In de groepen 5 en 6 zal er aandacht besteed worden aan de sociale vaardigheden door middel van 
Orka lessen. In deze lessen oefenen de kinderen met: initiatief nemen, samenwerken, overleggen, 
reageren op uitdagen, leiding nemen, volgen, opkomen voor jezelf en elkaar helpen. We stimuleren 
de kinderen om deze vaardigheden toe te passen in de klas en daarbuiten. We vragen van kinderen 
om te melden wanneer iets niet goed gaat. Dit kan zijn bij een leerkracht, overblijfouder of bij u. 
Vangt u signalen op, laat het ons dan weten.  

15.  Mobiele telefoon  

Mocht uw kind in het bezit zijn van een mobiele telefoon en deze mee naar school nemen, dan is dit 
op eigen risico. De mobiele telefoon is niet zichtbaar of hoorbaar in de school.  

16.  Groepsdoorbrekend werken  

We leren van en met elkaar, daarom zullen kinderen dit schooljaar op verschillende vakgebieden met 
elkaar samenwerken in een andere groep.  

17.  Agenda/huiswerk 

Groep 5: agenda is niet verplicht. We starten met één keer in de week huiswerk. Verderop in het jaar 
zal dit twee keer worden. Via Parro informeren we u wanneer er geleerd moet worden voor een 
toets.  
De kinderen houden later in het jaar een spreekbeurt.  
 

Groep 6: agenda is verplicht. We starten met twee keer in de week huiswerk. Verderop in het jaar zal 
dit drie keer worden. Via Parro informeren we u wanneer er geleerd moet worden voor een toets.  
De kinderen houden later in het jaar een boekenbeurt.  

 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marianne van Luijk 

Lilly de Zeeuw 

Annie van der Lans 

Mandy van Velzen 

Trix de Zeeuw  

 


