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Inleiding 
 
Beste ouders van nieuwe leerlingen in de onderbouw,  
 
Als uw zoon of dochter vier jaar wordt, gaat hij/zij voor 
het eerst naar de basisschool. Dat is voor uw kind 
spannend, maar ook voor u. Wanneer u goed voorbereid 
bent op de eerste schooldag, geeft dat u en uw kind ook 
vertrouwen. Daarom hebben wij dit informatieboekje 
gemaakt. In dit boekje kunt u praktische informatie 
lezen over de onderbouwperiode.   
 
Dit boekje is een aanvulling op de schoolgids. 
 
Wij wensen uw kind een heel plezierige en fijne tijd op 
onze school.  
 
Het onderbouwteam  
 
 
 
Kindcentrum de Hoeve 
 
Veenslagenweg 17 
3871 NA  Hoevelaken 
 
Tel: 033-2536093 
E-mail: info@dehoeveschool.nl 
Website: www.dehoeveschool.nl  
  

mailto:info@dehoeveschool.nl
http://www.dehoeveschool.nl/
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1. Jenaplan 
 

Over Jenaplan 
De school werkt vanuit het Jenaplanconcept. Het is een 
leef- en werkgemeenschap, waar je leert samen spelen 
en samen werken. Het hart van ons onderwijs is 
wereldoriëntatie, leren vanuit de wereld om je heen, 
waarbij samenleven een essentieel onderdeel is. In het 
jenaplanonderwijs staat het kind centraal. Ieder kind is 
uniek met haar of zijn specifieke talenten. De kinderen 
mogen verschillend zijn. Het doel is dat zij van de 
onderlinge verschillen en van elkaar leren en dat ze 
elkaar leren respecteren.  
De kleutergroepen zijn bewust heterogeen 
samengesteld. Dat betekent dat 4, 5 en 6 jarigen met 
elkaar de stamgroep vormen. Een gevolg van 
stamgroepen is dat de positie van kinderen elk jaar 
verandert: Een jongste wordt middelste, middelste wordt 
oudste, enzovoorts. De kinderen doen daardoor 
belangrijke sociale ervaringen op.  
 

Projecten 
In de groepen werken we vanuit projecten die dicht bij 
de leef- en belevingswereld van jonge kinderen staan. 
De kinderen leren met en van elkaar. In de verschillende 
hoeken komt het project ook tot leven. We starten 
vanuit de kring en komen na het werken in de kring 
terug om te evalueren. Zo duiken we elke dag dieper in 
het project. Om de betrokkenheid bij een project te 
vergroten, wordt er soms aan de kinderen gevraagd om 
iets mee te nemen, passend bij het project.   
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Ritmisch weekplan  
Er is een ritmisch weekplan waarin samen spelen, samen 
spreken, samen werken en samen vieren elkaar 
afwisselen. 
 
1. Samen spelen 
Spelend leren is belangrijk voor kinderen om ervaringen 
op te doen. Dit gebeurt de hele dag door, zowel binnen 
als buiten.  
 
2. Samen spreken 
Door samen in gesprek te gaan, leren we elkaar kennen 
en verkennen we de wereld. De gesprekken vinden vaak 
plaats in de kring. Ook tijdens het werken en spelen, 
leren kinderen door samen te praten en te overleggen. 
 
3. Samen werken 
De kinderen leren om met elkaar samen te werken. Je 
kunt zo met en van elkaar leren.  
 
4. Samen vieren 
Weekopening: we starten de week meestal gezamenlijk 
met de onder- en de middenbouw. De leerkrachten 
bereiden een activiteit voor op het podium, waar het 
project door ingeleid wordt. Zo verhogen we de 
betrokkenheid en het saamhorigheidsgevoel van de 
groep. 
Midweekviering: op woensdag vanaf 10 over half 12 laat 
uit elke bouw één groep zien waar ze in de groep mee 
bezig zijn geweest. U bent van harte welkom om te 
komen kijken. 
Overige vieringen: ook Pasen, Kerst, Sinterklaas, de 
verjaardagen, enzovoorts worden gevierd. 
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2. Schoolstructuur 
 

Groepsindeling 
De school heeft vier heterogene onderbouwgroepen met 
kinderen in de leeftijd van 4, 5 en 6 jaar. We hebben de 
volgende vier vaste onderbouwgroepen: Woelmuizen, 
Lieveheersbeestjes, Kikkers en Wasberen. De 
instroomgroep de Eekhoorns kan worden gestart bij een 
groter aantal aanmeldingen. 
De leerkrachten worden ondersteund door een 
onderwijsassistent. 

 
Schooltijden 
Maandag 8.30–12.00 uur en 13.30–15.30 uur 
Dinsdag 8.30–12.00 uur en 13.30–15.30 uur 
Woensdag 8.30–12.15 uur 
Donderdag  8.30–12.00 uur en 13.30–15.30 uur  
Vrijdag vrij  
 
Om 8.20 uur en 13.25 uur gaan de deuren van de 
onderbouwingangen open.  
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3. Praktische informatie  
Binnenkomst 
Wanneer de kinderen binnen komen mogen zij zelf hun 
jas ophangen aan de kapstok bij hun naam.  
Het eten en drinken (gezond tussendoortje) mogen de 
kinderen in het karretje, bij de deur, zetten.  
Mocht uw zoon of dochter overblijven bij de 
tussenschoolse opvang (TSO), dan mogen de kinderen 
zelf deze spullen in de onderbouwkoelkast zetten. 
Voor de TSO dient u uw kind eenmalig digitaal aan te 
melden. Dat kan via onze site www.dehoeveschool.nl. 
Graag alle bekers en bakjes voorzien van naam.  
 
Voordat de kinderen in de kring gaan zitten, kiezen zij 
zelfstandig een activiteit op het Digikeuzebord.  
 
 

 
 

Digikeuzebord 
 
In de onderbouw wordt gewerkt met het Digikeuzebord. 
Dit is een programma op het digibord waarop kinderen 
de activiteiten kunnen kiezen die ze die dag gaan doen. 
Ook is dit een digitaal leerlingvolgsysteem waarmee de 
leerkracht uw kind volgt in zijn/haar ontwikkeling.  

 

http://www.dehoeveschool.nl/
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Afscheid nemen/naar huis gaan 
Afscheid nemen is niet altijd leuk en makkelijk. Hiervan 
zijn wij ons bewust. Toch blijkt dat een kort afscheid 
voor ouder en kind het beste is, ook al lijkt het op dat 
moment niet zo prettig. Maak duidelijke afspraken met 
elkaar en vertrouw erop dat uw kind goed opgevangen 
wordt door de leerkracht.  
Wanneer de kinderen naar huis gaan, komen zij met hun 
groep naar buiten en gaan zij voor hun eigen lokaal 
staan. Vanaf dat moment mogen de kinderen aangeven, 
door middel van een duim of een high-five, dat zij 
degene zien, die hen op komt halen. Pas dan mogen de 
kinderen het plein verlaten.  
Mocht uw zoon of dochter door iemand anders dan 
normaal gesproken opgehaald worden, wilt u dit dan ’s 
ochtends doorgeven aan de leerkracht.  
 

Bewegingsonderwijs 
Voor het gymmen op school heeft uw kind eenvoudige 
gymschoenen nodig (klittenband of elastiek), die het 
gehele jaar op school blijven. Graag de gymschoenen 
voorzien van naam. Donderdag is onze vaste gymdag. 
Het zou fijn zijn als uw kind dan makkelijke 
kleding/schoenen aan heeft. Het is de bedoeling dat het 
kind zowel de schoenen als (warme) kleding zelf aan en 
uit kan trekken.  
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Speelgoed/spullen van thuis 
Kinderen van deze leeftijd willen graag spullen van thuis 
meenemen naar school. Wij begrijpen dit heel goed. 
Toch weten wij uit ervaring dat dit niet praktisch is, 
omdat het kwijt kan raken of kapot kan gaan. Wij vragen 
u om dit zoveel mogelijk te beperken.  
Op school zijn diverse ontwikkelingsmaterialen aanwezig 
om van te leren en mee te spelen.  
 

Zindelijkheid 
Het zindelijk worden is voor de meeste kinderen een 
proces dat zich rond de peutertijd voltrekt. Mocht uw 
kind af en toe een ongelukje hebben, wilt u dan zorgen 
voor een extra setje kleding in de tas? Reserve kleding 
van school zien wij graag zo snel mogelijk, gewassen, 
weer terug.   
 

Ziekte/afwezigheid en allergie 
Mocht uw kind niet op school aanwezig kunnen zijn 
wegens ziekte, doktersbezoek of een andere 
omstandigheid, wilt u dit dan voor schooltijd telefonisch 
of via de website doorgeven? Heeft uw kind een allergie 
of gebruikt hij/zij medicatie? Bespreekt u dit dan even 
met de leerkracht.  
 

Verjaardagen 
Als uw kind jarig is, vieren wij dit op school. U bent 
hierbij van harte welkom. Wij hebben ervoor gekozen 
om de verjaardag te vieren vanaf het vijfde jaar. Wilt u 
ruim van te voren met de leerkracht overleggen wanneer 
u de verjaardag van uw kind wilt vieren?  
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Wij zijn een voorstander van gezonde traktaties binnen 
de school. Hierover kunt u meer lezen in de schoolgids, 
hoofdstuk 8.7 Schoolse zaken.  
 

 
 

Contact ouder-school 
Ouders zijn altijd welkom op school en in de klas. Wilt u 
iets bespreken met de leerkracht, dan kan er altijd een 
afspraak gemaakt worden voor een moment na 
schooltijd. Twee keer per jaar krijgt uw kind zijn/haar 
rapfolio (rapport/portfolio) mee. Wanneer uw kind tussen 
de kerstvakantie en de meivakantie vier wordt en op 
school begint, krijgt hij/zij ook een rapfolio mee voor de 
zomervakantie.  
 
Via de Parro-app ontvangt u berichtjes uit de groep. Ook 
kunt u hiermee rechtstreeks een vraag stellen aan de 
leerkracht. Ziekmeldingen graag via het algemene 
telefoonnummer of het formulier op de site. 
 
Vindt u het leuk om te zien en te ervaren wat er gebeurt 
in de klas van uw kind, dan bent u van harte uitgenodigd 
om een dagdeel mee te lopen. Maakt u hiervoor een 
afspraak met de leerkracht? 
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Oudergesprekken 
Ieder schooljaar voeren we twee oudergesprekken over 
het rapfolio. De weken waarin ze gepland staan, kunt u 
vinden in de schoolgids. Ook zijn in maart de 10-
minuten-gesprekken gepland.  
Het laatste oudergesprek, eind groep 2, wordt samen 
met het kind gevoerd. Het kind mag dan zelf vertellen 
over zijn tijd in de onderbouw en wat hij wilt gaan leren 
in de middenbouw.  
Twee weken voor het oudergesprek kunt u zich voor de 
oudergesprekken inschrijven via de Parro-app. 

Huisbezoeken 
Nadat uw kind is gestart op school, komen wij graag een 
keer op huisbezoek. Hiervoor maakt de leerkracht een 
afspraak.  

 
 

Overige informatie 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar:  
- schoolgids (jaarkalender) 
- schoolsite; www.dehoeveschool.nl  
- maandelijkse nieuwsbrief 
- schermen bij de ingangen 
- informatie op het raam (bij de klas) 
- Parro, onze ouderapp; zodra uw kind 4 is en naar 

school gaat, ontvangt u hiervoor vanzelf een 
uitnodiging! 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-algemeen/ouderhulp-gevraagd
http://www.dehoeveschool.nl/
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