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Vanuit IB 

Ontwikkeling van de leerlingen  

In ons onderwijs kennen wij verschillende manieren om de ontwikkeling van de leerling in kaart te 

brengen. Het is een wettelijke verlichting om leerlingen vanaf binnenkomst op onze school te volgen, 

zodat het onderwijs zo goed mogelijk kan worden afgestemd op de behoeften van de leerlingen.   



Welke instrumenten wij hiervoor gebruiken leest u hier.   

Scholen zijn verplicht om te werken met een leerlingvolgsysteem (LVS), hiervoor maken wij gebruik 

van IEP LVS voor groep 3 t/m 8. Voor de kleuters wordt er gewerkt met observatielijsten van BOSOS.  

Met de observaties en IEP volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen. Deze gegevens worden 

geanalyseerd en vergeleken op verschillende niveaus (leerlingniveau, groepsniveau, leerjaarniveau, 

schoolniveau en landelijkniveau).   

Observatie instrument BOSOS (groep 1-2) (wettelijke verplichting)  

In de groepen 1-2 wordt de ontwikkeling van de leerlingen in kaart gebracht door observaties. 

Hiervoor beruiken wij het observatie instrument BOSOS. BOSOS betekent: Beredeneerd aanbod, 

Observeren, Signaleren, Opbrengst gericht, Specifiek voor de praktijk. BOSOS bevat instrumenten om 

de leerlingen op verschillende momenten van de leerjaren te observeren. De observaties worden 

gericht op taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling, sociaal emotionele 

ontwikkeling. Door de ontwikkeling van de leerling op jonge leeftijd zorgvuldig in kaart te brengen, 

kunnen zoveel mogelijk de juiste beslissingen genomen worden die in de toekomst van belang zijn.   

 

IEP groep 3 t/m 8 (Wettelijke verplichting)  

IEP Betekent Inzicht in Eigen Profiel. Met IEP brengen wij de ontwikkeling van lezen, rekenen, 

spelling en sociaal emotioneel van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 in kaart. De afname is 2x per jaar 

(januari/februari en mei/juni). De resultaten worden met u gedeeld bij de uitreiking van het rapport 

en het gesprek daarbij. Meer informatie over IEP vindt u op IEP Leerlingvolgsysteem - Bureau ICE 

(bureau-ice.nl)   

Eindtoets (wettelijke verplichting)  

In groep 8 maken alle leerlingen van Nederland een eindtoets. Onze leerlingen maken de eindtoets 

van IEP. Deze eindtoets wordt afgenomen in april. Ouders van groep 8 zijn/worden hierover 

geïnformeerd.   

Naast de wettelijke verplichting monitoren wij de vorderingen van de leerlingen tussendoor met de 

methodetoetsen.  

Methodetoetsen:   

Dit zijn toetsen die horen bij onze methodes; taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen, Blink enz. 

Deze toetsen worden aan het einde van een blok/hoofdstuk/thema afgenomen. Deze toetsen meten 

een onderdeel van een vaardigheid die net aan bod is geweest.   

De leerkracht brengt met deze toets in kaart of de leerling de leerstof die in dat 

blok/hoofdstuk/thema is aangeboden (centraal heeft gestaan) beheerst en welke extra 

ondersteuning of uitdaging in de groep op dat moment nodig is om het volgende blok te kunnen 

doorlopen.   



Als school kijken wij naar de ontwikkeling van de leerling op verschillende vlakken zoals; observaties, 

toetsen, werkhouding, zelfstandigheid, sociale ontwikkeling. Dit complete plaatje geeft ons inzicht in 

hetgeen de leerling, de groep en de school nodig heeft om verder te kunnen ontwikkelen.  

Diversen 

Kijk en doe mee-les gym  

Op 13, 16 en 17 januari 2023 stonden de kijk- en doe meelessen van gym gepland, maar helaas 

kunnen deze niet doorgaan, maar worden de lessen verplaatst naar vrijdag 10, maandag 13 en 

dinsdag 14 maart 2023. Tegen die tijd hoort u meer informatie.  

 

1 - Thanksgiving, verzorgd door groep 8A in het kader van burgerschap. 

Kerst 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),       

Met deze brief willen wij u alvast de nodige informatie geven omtrent de kerst.  

De dagen rondom de kerstviering zullen er als volgt uitzien:    

Dinsdag 6 december - school versieren  

's Avonds worden beide locaties versierd door ouders. Deze avond wordt eerst de Sintversiering 

opgeruimd. Iedere klas krijgt een kerstboom. De leerkrachten zetten (samen met de kinderen) de 

bomen op in de klassen.   

Woensdag 7 december  

Vanaf vandaag mogen de kinderen versieringen meenemen voor in de boom. Ook kunnen ze een 

lichtje meenemen (geen echte kaarsen).   

Maandag 12 december  



Deze dag zetten de leerkrachten de intekenlijst voor het kerstdiner in hun groep open in Social 

Schools. Hier staan een aantal voorbeeldgerechten op, maar ook voldoende ruimte voor eigen 

inbreng. Ook staan hier tafelbedekking/kleden en servetten op. Het is de bedoeling dat iedere 

leerling iets meeneemt voor 6-8 personen..   

Als uw kind een allergie heeft of om een andere reden een gerecht niet kan of mag eten, wilt u dit 

dan vooraf doorgeven aan de leerkracht en op de avond zelf voor de zekerheid nogmaals doorgeven 

aan de groepsouder(s).   

Dinsdag 13 december  

Vandaag gaan de kinderen groepsdoorbrekend knutselen. Hierbij gaan ze met leerlingen uit 

verschillende groepen lekker aan de slag met het knutselen van een kerstlichtje.    

Woensdag 21 december - kerstdiner  

Dit is een ‘gewone schooldag’. ’s Ochtends nemen de kinderen een plastic tasje met bord, beker en 

bestek voorzien van naam mee naar school voor het kerstdiner ’s avonds.  

Wanneer u ’s avonds uw kind in de klas gebracht heeft voor het kerstdiner, kunt u genieten van 

warme chocomel, koffie, thee en een koekje en een gezellig samenzijn met andere ouders. Na het 

kerstdiner haalt u uw kind(eren) op bij de deur van de klas.   

Avondindeling kerstdiner:  

De tijden van de locaties wijken iets af. Er zijn ouders die op beide locaties kinderen hebben. Zo 

geven we de ouders gelegenheid om alle kinderen te kunnen brengen en halen.  

 

Donderdag 22 december – open podium  

Dit open podium staat in het teken van kerst. Ouders zijn welkom om te komen kijken. Dit zal aan de 

Groeneweg in de speelzaal zijn en aan de Stampioendreef in de Driesprong. Hieronder ziet u het 

schema van de optredens. 

Vrijdag 23 december - laatste schooldag  

Deze dag komen alle kinderen gewoon naar school. De kerstspullen worden weer opgeruimd, want 

het is bijna tijd voor vakantie.   

De kerstwerkgroep wenst u alvast prettige feestdagen toe! Wij zien iedereen graag op maandag 9 

januari weer gezond en wel terug op school. 



 

2 - Indeling open podium, donderdag 22 december 

Denkt u nog even aan: 

 

Maandag 5 december: Sinterklaasfeest 

Maandag 12 december: Intekenen Kerstdiner 

Dinsdag 13 december: Groepsdoorbrekend knutselen 

Woensdag 21 december(avond): Kerstdiner 

Donderdag 22 december: Open podium 

Vrijdag 23 december: Laatste schooldag 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari: Kerstvakantie 

Maandag 9 januari: Eerste schooldag 

Contact opnemen 

OBS Groenehoek 

Stampioendreef 7                                            Groeneweg 129 



2661 SR Bergschenhoek                                  2661 KV Bergschenhoek 

010-5211242                                                     010-5225459 

directie@obsgroenehoek.nl 

www.obsgroenehoek.nl. 

 

De volgende Nieuwsflits verschijnt op 20 januari 2023. 

 

https://www.obsgroenehoek.nl./
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