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Kind-ouder-leerkracht gesprekken. 
Afgelopen periode heeft het team de eerste 
kennismakingsgesprekken kind-ouder-leerkracht 
geëvalueerd. Wij hebben deze gesprekken en de 
werkwijze als waardevol ervaren.  
 
Pluspunten 
De aanwezigheid van de kinderen bij deze gesprekken is 
een verrijking. Iedereen hoort tegelijk hetzelfde verhaal 
en iedereen is op de hoogte van de situatie/voortgang. 
Doelen bespreken wij gezamenlijk. De kans op passende 
ondersteuning thuis en op school om het doel te 
bereiken is groter.  Kinderen hebben meer 
betrokkenheid bij en inbreng in hun eigen leerproces.   
Er wordt met hen gesproken over hun ontwikkeling in 
plaats van over hen. 
 
Voorbereiden gesprek 
Wij hebben gemerkt dat veel kinderen het (nog) wel 
spannend vinden. Daarom denken wij dat het fijn kan 
zijn voor hen als zij zich op het gesprek kunnen 
voorbereiden. Zodat zij in grote lijnen weten wat de 
gesprekspunten zullen zijn. Wij gaan hiervoor met het 
team, voor de kennismakingsgesprekken in het nieuwe 
schooljaar, een opzet maken. 
 
Voortgangsgesprekken 
In februari houden wij de “Voortgangsgesprekken”.  
Voor de groepen 6, 7 en 8 zijn dit sowieso kind-ouder-
leerkracht gesprekken. Deze gesprekken hebben 
afgelopen schooljaar ook al met de kinderen erbij 
plaatsgevonden. 
Voor de groepen 1 t/m 5 is de aanwezigheid van uw 
kind(eren) nog vrijwillig. Kinderen die het prettig vinden 
om samen met hun ouders het gesprek met de 
leerkracht te hebben, zijn van harte welkom. Wanneer 
ouders nog alleen in gesprek met de leerkracht willen is 
dit ook prima.  
Voor ons is het een proef om de gesprekken met de 
kinderen uit de onder- en middenbouw erbij te voeren.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Gesprekspunten 
Uw kind kan als eerste aangeven welke punten hij/zij wil 
bespreken. Zijn er opvallende of onduidelijke zaken in 
het rapport en de CITO resultaten? Waar ben je trots op 
en wat wil je verder ontwikkelen? Bedenken van 
mogelijke oplossingen en acties. 
Vervolgens kunt u, ouders, aanvullende informatie geven 
of verduidelijkingsvragen stellen. Ook kunt u het 
aangeven als er nog andere belangrijke punten te 
bespreken zijn.  
Tot slot zal de leerkracht, indien nodig, nog belangrijke 
punten aangeven of verduidelijken en de conclusies van 
het gesprek samenvatten. De leerkracht geeft daarbij 
duidelijkheid wie er wat oppakt. 
 
Afsluitend: het zou fijn zijn wanneer u het rapport en de 
ontwikkeling van afgelopen periode thuis al met uw 
kind(eren) bespreekt. 
 

Verkeersveiligheid. 
Royal Haskoning DHV voert momenteel voor de 
gemeente Heumen een project uit om te komen tot 
mogelijke maatregelen voor de knelpunten die worden 
ervaren in de Looistraat. Dit gaat in overleg met 
meerdere betrokken organisaties. Voor ons als 
schoolorganisatie is het uiteraard van belang dat onze 
kinderen op een zo veilig mogelijke manier naar en van 
school kunnen. Hoewel wij op de eerste bijeenkomst 
niet aanwezig konden zijn, zullen wij onze 
aandachtspunten doorgeven.  
 
Echter verkeersveiligheid van  
kinderen is ook primair een 
verantwoordelijkheid van ouders zelf. 
Enerzijds door ze te leren zich 
verantwoord te gedragen in het 
verkeer en anderzijds door het  
goede voorbeeld te geven.  
Voor dat laatste willen wij u vragen 
om, indien u uw kind(eren) met de auto naar school 
brengt, deze op het kerkplein te parkeren (of uw 
kind(eren) daar af te zetten) en niet in de Looistraat voor 
de school. U creëert daarmee een onnodige gevaarlijke 
situatie voor kinderen.  Alvast bedankt! 
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Carnaval 2019!!! 

Vrijdag 1 maart is het weer zover… CARNAVAL op  
de Sint Joris! 

De kinderen komen om 08.30 uur verkleed naar school. 
Om 8.40 uur zullen wij met versierde bogen jeugdprins 
Jurre en zijn jeugdpages Daniek en Tess op gaan halen. 
Ouders zijn van harte welkom om mee te lopen in de 
optocht of langs de kant te kijken. 

Om circa 09.00 uur begint het schoolprogramma in de 
Terp. Het is niet de bedoeling dat ouders hierbij 
aanwezig zijn. We zullen tijdens deze ochtend gaan 
dansen en hossen. Ook komt de grote Prins Wilbert en 
zijn gevolg ons een bezoekje brengen. Hij gaat deze 
ochtend de optredens van de klassen bekijken en krijgt 
de moeilijke taak de zelf versierde bogen per klas te 
beoordelen, samen met onze jeugdprins. 

Tijdens al het dansen en hossen is er ook tijd voor iets 
lekkers. De kinderen krijgen ranja en een koek!!! De 
kinderen hoeven geen drinkbeker van thuis mee te 
nemen. Om 12.00 uur is het programma afgelopen en 
krijgen alle kinderen vakantie! Op school kunt u uw kind 
ophalen (dus niet bij de Terp). 

We gaan er een gezellige ochtend met elkaar van maken. 
Alaaf, Alaaf, Alaaf!!! 

De werkgroep Linda en Silvia 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Thema  
Het thema familie is voorbij. Wat is onze achternaam en 
wie zijn onze ooms, tantes, neefjes, nichtjes, opa’s en 
oma’s. De Cito toetsen zijn gemaakt. Alle kinderen 
hebben goed hun best gedaan (tijdens het werken in het 
boekje). Tijdens de oudergesprekken zullen we u hier 
meer over vertellen.  
Volgende week staan een week lang onze zintuigen 
centraal. Iedere dag zal er aandacht besteed worden aan 
één zintuig zoals: zien, horen, ruiken, proeven en voelen.  

Daarna gaan we 3 weken met het thema vervoer aan de 
slag. Kinderen mogen tijdens de afsluiting op 
donderdagmiddag 28 februari hun eigen voertuig mee 
naar school brengen. Dit kan zijn een fiets, tractor, step 
of skelter. Kinderen zullen hiermee een parcours af  
leggen. Verder zijn we op zoek naar voertuigen die we 
kunnen gebruiken op onze speelmat. Misschien heeft u 
thuis nog wat auto’s of andere voertuigen liggen die niet 
meer worden gebruikt. Wij kunnen deze op school goed 
gebruiken.   
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school. Nadere 
informatie staat hierboven in dit berichtje. 
De getallen 6 en 16 en letters v, oe, z en e staan centraal 
tijdens deze periode.   
  
Rapport en oudergesprekken  
Donderdag 21 februari krijgen de kinderen uit groep 1 en 
2 het rapport. Tijdens de voortgangsgesprekken van 
groep 1-2 op maandag 25, dinsdag 26 of woensdag 27 
februari en van groep 2-3 op maandag 25 en dinsdag 26 
februari zullen we de ontwikkeling van uw kind 
bespreken. Maandag 11 februari zullen alle ouders (ook 
de  
ouders waarvan de kinderen in januari zijn gestart) een 
mail ontvangen om hiervoor in te schrijven.   
  
Groep 1-2:  
Classdojo  
Bij het behalen van 25 punten mogen de kinderen een 
speelgoed voertuig mee naar school brengen.  
  
Heeft u vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons altijd 
persoonlijk of via de mail bereiken.  
  
Juf Gerry en   
marjan.lucassen@jorisheumen.nl  
  
Groep 2-3:  
 
Lijn 3:  
In groep 3 zijn we onlangs gestart met het thema Zon, 
maan en sterren van Lijn3. Dit is thema 7 en meer 
informatie hierover vindt u op de groepspagina van de 
website. Halverwege februari zal het thema afgerond 
zijn en zullen we doorgaan met thema 8; De Schat.  
  
Letter van de week groep 2  
Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft mogen de kinderen 
iedere week kleine spulletjes meebrengen naar school 
voor op de letterkast. Dit is met name bedoeld voor de 
kinderen uit groep 2, maar mocht er een kind uit groep 3 
ook fanatiek mee willen doen is dat natuurlijk helemaal 
goed. Het streven is om de spullen van de letterkast op 
de vrijdag weer mee terug naar huis te nemen.  
  
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen dan kunt u ons 
altijd persoonlijk of via de mail bereiken.  
  
Juf Ilse ( ilse.mol@jorisheumen.nl )  
en  
Juf Lilian ( lilian.mooij@jorisheumen.nl )  
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Nieuws uit groep 4-5 

CITO, rapport en gesprekken 
De afgelopen twee weken hebben de kinderen de Cito-
toetsen gemaakt. Op basis van deze toetsen en die van 
onze methodes krijgen de kinderen op donderdag 21 
februari hun rapport mee naar huis. In de week daarna 
zullen de voortgangsgesprekken plaatsvinden. De 
gesprekkenplanner hiervoor wordt verstuurd op 
maandag 11 februari. 
 
Beloningssysteem 
Tafelgroepjes in onze klas hebben allemaal een kleur. 
Aan het begin van het jaar kregen de groepjes per 5 
beloningsstreepjes de kans om een beloning uit te 
kiezen, in de vorm van iets leuks (een leuk kort filmpje 
kijken of een spelletje doen). Omdat steeds sneller de 
grens van 5 beloningsstreepjes gehaald wordt door de 
groepjes, hebben we de grens voor een beloning kunnen 
verhogen naar 10 streepjes! 
 
Gymlessen 
Juf Kelly gaat beginnen met de opleiding tot leerkracht 
bewegingsonderwijs groep 3 t/m 8. Dit betekent dat zij 
vanwege haar opleiding gymlessen moet en mag gaan 
geven aan deze groepen om de opleiding af te kunnen 
ronden. Medio februari start deze opleiding, de 
opdrachten zal Kelly o.a. gaan uitvoeren in groep 4-5. 
Dat betekent dat vanaf dat moment juf Kelly de 
gymlessen van onze groep zal verzorgen.  
 

Nieuws uit groep 6-7 
 
ARN 
Op dinsdagochtend 15 januari hebben we met de klas 
een bezoek gebracht aan de afval en energiecentrale 
ARN. We werden deze ochtend door een bus opgehaald 
en kregen in de bus de rondleiding door het bedrijf. Ook 
mochten we even de bus uit om een kijkje te nemen bij 
de ovens. De vader van Daniek en Niek die beide 
werkzaam zijn bij de ARN zijn ook nog even bij ons de 
bus in gekomen om het een en ander over hun werk te 
vertellen. Kortom: het was een geslaagde, leerzame 
ochtend! 
 

Leskist Over sterren en 
planeten 
Binnenkort gaan we aan de 
slag met een leskist over 
sterren en planeten. We 
gaan onder andere leren 
over het dagritme en de 
seizoenen. 
 
 

 
Cito's 
Alle Cito's zijn afgerond en de uitslagen zullen te zijner 
tijd in het rapport te zien zijn. Ook de 
automatiseringstoetsen van rekenen zijn afgenomen. 
 
 
 

Nieuws uit groep 7-8 
 
Dit is de nieuwsbrief van de St Joris Heumen, we gaan 
jullie wat informatie geven over wat we nu op de school 
aan het doen zijn en wat er binnenkort aan gaat komen.   
 
Adviesgespreken:  
Groep 8 heeft de adviesgespreken gehad, dit betekent 
dat je met je juf/meester een gesprek hebt over je 
advies voor de middelbare school. Je ouders zitten ook 
bij het gesprek. Als ze met iets het niet eens zijn kunnen 
ze dat dan ook uiteraard aangeven bij ons, we gaan dan 
samen kijken wat het probleem is waarom ze er niet 
mee eens zijn. Ook moeten de ouders een blad invullen 
dat is het aanmeldformulier voor de middelbare school 
waar je kind heen gaat. Het advies wat je kind krijgt is 
dan ook het echte advies voor de middelbare school.  
 
Richting gesprekken:  
Groep 7 heeft een richting 
gesprek gehad, dit betekent 
dat je juf/meester je een 
voorlopig advies gaat geven 
voor de middelbare school. 
Dan weet je ongeveer je advies 
en kan je gaan kijken naar 
welke middelbare school je 
wilt, als je bijvoorbeeld havo 
hebt gekregen moet je naar een  
school gaan kijken met het niveau havo.  
Ook hierbij zitten de ouders.  
 
Begonnen aan de musical:  
De groepen 7 en 8 zijn begonnen aan de musical. Alle 
kinderen zijn hard hun rol aan het repeteren, de 
kinderen mogen twee keer per week musical opschrijven 
als huiswerk. Alle kinderen kennen hun rol al aardig 
goed! We oefenen per scéne in de peuterspeelzaal, 
binnenkort beginnen we ook aan het decor. En de 
kinderen vinden het superleuk om te repeteren en om 
natuurlijk het decor te bouwen. De kinderen oefenen op 
vrijdagmiddag met juf Linda.  
 
Leskist heelal:  
Groep 7/8 heeft al een paar weken een leskist over het 
heelal in de klas. De reden is omdat we met Naut 
(natuurkunde) we het thema hadden: aarde in het 
heelal. In de leskist zaten allemaal informatieve dingen 
zoals strandballen als planeten, boeken, werkbladen en 
een handleiding voor de juf. De kinderen vinden het 
meestal wel leuk als er een leskist in de klas is.  
 
Cito groep 8:  
Vanaf volgende week maakt groep 8 een proef cito. Het 
bedrijf dat de vragen van de cito maakt wil ook graag 
weten doormiddel van deze cito of de vragen die ze 
bedenken niet te moeilijk zijn voor de kinderen. Er doen 
een paar scholen mee aan deze proefcito.  
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Gastles over Amnesty Internationaal:  
Volgende week krijgt de groep 7/8 een gastles over 
Amnesty Internationaal. Wat is dit nou eigenlijk? 
Amnesty Internationaal zijn Onderzoekers van 
mensenrechtenschendingen, mensen die rapporten 
opstellen om schendingen aan de kaak te stellen, 
lobbyisten die met machthebbers praten, mensen die 
educatieve programma’s ontwikkelen, creatieve koppen 
die effectieve acties bedenken, mensen die meedoen 
aan onze schrijfacties, die handtekeningen onder petities 
zetten, die de media informeren, die gastlessen 
verzorgen, die geld inzamelen: samen vormen zij 
Amnesty International.  
 
Opendagen middelbare scholen:  
Op zaterdag 16 februari zijn de opendagen van de 
middelbare scholen in en rondom Nijmegen. De 
kinderen kunnen nu ook de school zelf bezoeken om te 
kijken wat ze van de school zelf vinden als ze er echt 
staan. De kinderen in groep 8 hebben al een middelbare 
school uitgekozen en kunnen die nu ook in het echt gaan 
bezoeken en de school inspecteren of ze de school nou 
eigenlijk wel echt zo leuk vinden. Dit geld ook voor groep 
7 maar die gaan natuurlijk ook wel meer scholen 
bezoeken omdat hun nog een jaar de tijd hebben om 
scholen te bekijken, want groep 7 hoeft ook pas in groep 
8 de school te zeggen waar ze echt heen gaan. Voor 
groep 8 is dit een grote maar ook mooie stap om naar 
een nieuwe school te gaan.  
 
Rapporten:  
Op 21 februari krijgen alle kinderen van de school hun 
eerste rapport mee van het jaar 2018/2019.  
In de rapporten krijgen de ouders en de leerlingen te 
zien hoe ze het dit jaar al hebben gedaan. En wat de 
verbeterpunten zijn van het kind.  
  
  
  
Geschreven door Ilse de Best   groep 8 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
============================================== 

Buitenschoolse informatie. 

 

 

 

 

Kalender 
 

11-02  
Start gesprekkenplanner 
 
21-02  
Rapporten mee naar huis 
 
25-02  
Week van de kind-ouder-leerkracht 
gesprekken 
 
01-03  
Carnaval, 12.00 uur school uit 

 

 


