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VOORWOORD

Uw kind gaat (bijna) naar school. Een spannend en bijzonder moment voor u en uw 
kind! Welkom op de School met de Bijbel te Oene!
 
In dit boekje vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken in de eerste leerjaren 
van onze school. U treft ook praktische tips en een aantal afspraken aan. 

Voor uitgebreidere en actuele informatie en nieuwsberichten over onze school kunt u 
een kijkje nemen in/op onze: 

• schoolgids 
• website: www.cbsoene.nl 
• facebookpagina.

Namens het team van de School met de Bijbel te Oene, wens ik uw kind en u als  
ouder(s)/verzorger(s) een hele fijne tijd toe bij ons op school. 

Heeft u vragen, schroom dan niet om deze te stellen. U bent altijd van harte welkom! 

Seth Slagter, directeur

Wel-
bevinden

Saam-
horigheid

Kwaliteit

Uniciteit

Liefde

https://cbsoene.nl/
https://www.facebook.com/cbs.oene/
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INLEIDING

De school komt voort uit de ‘Vereniging tot stichting en instandhouding ener Christelijke 
school’ te Oene. Zij handelt naar de Bijbel als Gods Woord en de drie Formulieren van 
Enigheid. 

Onze school biedt de leerlingen een veilige, rustige en gestructureerde omgeving 
waarin ieder kind zichzelf mag zijn en waarin het de talenten mag ontwikkelen die het 
van God heeft gekregen. We willen onderwijs geven met een basis waar Gods Woord 
centraal staat.

Als ouder/verzorger heeft u keuzevrijheid: u zoekt een school die het beste aansluit bij 
hun eigen identiteit. In principe zijn alle kinderen dan ook welkom op onze school, als 
u de grondslag van de school zoals vermeld in de schoolgids, kunt onderschrijven dan 
wel respecteren.

De leerlingen nemen deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Expliciet 
wordt hier vermeld hoe wij als School met de Bijbel ons lesprogramma aanbieden waar 
Gods Woord een zeer belangrijke plaats inneemt.

1. AANMELDEN

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan het 
gehele jaar door. U kunt telefonisch een afspraak 
maken voor een kennismakingsgesprek en een 
rondleiding door de school. U kunt ook onze 
jaarlijkse open ochtend in het voorjaar bezoeken.

Ouders die al kinderen op school hebben, kunnen bij 
de directie een inschrijfformulier krijgen. 

Graag schrijven we nieuwe leerlingen ruim zes maanden van tevoren in. 

1.1 1-oktober regel
In groep 1 komen het gehele jaar door nieuwe kleuters binnen. Om duidelijkheid te 
hebben over de vraag wanneer een kleuter doorgaat naar groep 2 is de volgende 
afspraak gemaakt:
• Kleuters die vóór 1 oktober jarig zijn, gaan het volgende jaar naar groep 2.
• Van kleuters die tussen 1 oktober en 1 januari jarig zijn wordt bekeken of zij naar 

groep 2 kunnen.
• Kleuters die na 1 januari jarig zijn blijven in groep 1.
Bij twijfel, als de ontwikkeling minder snel verloopt, of als de ontwikkeling juist sneller 
gaat, kan van bovenstaande richtlijnen worden afgeweken. Uiteraard worden in overleg 
met alle betrokkenen beslissingen genomen, waarbij het welzijn van het kind voorop 
staat.
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3 HOE ZIET EEN SCHOOLDAG ERUIT? 

3.1 Binnenkomst 
De deur gaat om 8.20 uur open. Uw kind mag samen met u via de kleuteringang (linker 
achterzijde) van de school naar binnen. Uw kind hangt de jas en tas aan de kapstok, 
zoekt een leuk leesboekje uit en gaat zitten op de eigen stoel in de kring. U mag uw 
kind in de klas brengen. Uiterlijk 8.30 uur verlaat u het lokaal en begint de school.
 
3.2 Kring 
De dag begint met gebed en een bijbelvertelling vanuit de kinderbijbel. In de kring 
zingen we ’s ochtends Bijbelse liederen. De kinderen krijgen in de kring ook tijd om te 
vertellen over wat ze thuis gedaan hebben. 
 
3.3 Spel en beweging
Dit gebeurt buiten of in de diverse leuke 
speelhoeken. Buiten kan gespeeld worden met 
fietsen, steppen, karren, in de zandbak, op 
speeltoestellen. We gaan minstens één keer in 
de week naar het gymlokaal. De kleuters hebben 
gym in het Kulturhus in Oene.  
De kleuters gebruiken hierbij gymschoenen. De 
schoenen moet u zelf aanschaffen, ze blijven op 
school. Let erop dat de gymschoenen gemakkelijk 
aan te trekken zijn en voorzien van de naam van uw 
kind. 
 
3.4 Drinken en tussendoortje 
Rond 10.05 uur is het tijd voor een tussendoortje. Voordat we beginnen zingen we een 
lied. We vragen u om de kinderen fruit of een broodje mee te geven. Wilt u niet te veel 
eten meegeven? Om verwarring te voorkomen, vragen we om de naam van uw kind op 
de bekers en bakjes te zetten. 

3.5 Speelwerktijd 
We werken bij de kleuters met het planbord. Hierop wordt zichtbaar gemaakt waar de 
kinderen uit kunnen kiezen en hoeveel plekken hiervoor beschikbaar zijn. De kinderen 
mogen zelf kiezen welke activiteit ze doen. Aan de hand van het thema worden er 
‘werkjes’ gemaakt. Wanneer kinderen een werkje gemaakt hebben wordt dit op het 
planbord zichtbaar gemaakt. Het werken in de hoeken wordt door de leerkracht 

2 WENNEN OP SCHOOL

Voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een uitnodiging van school. Op dit moment 
mogen de kinderen 3 maanden voordat ze 4 jaar worden op maandagmorgen op school 
komen om te wennen. 

De dag na de verjaardag gaat uw kind volledig naar school. Alle kinderen die binnen 
twee weken na aanvang van het cursusjaar vier worden, kunnen vanaf de eerste dag 
na de zomervakantie naar school. 

Is de eerste schooldag aangebroken, dan verwacht de leerkracht u en uw kind om  
8.20 uur op school met een tas met een gezond tussendoortje, lunch en drinken. De 
leerkracht zal u en uw kind uitleggen waar de jas mag hangen. Bij de kapstok van uw 
kind is een naamsticker geplakt. De tas mag ook aan de kapstok en de leerkracht zal u 
en uw kind wegwijs maken in de klas. 

Vervolgens is het tijd om afscheid te nemen want om 8.30 uur start de schooldag!
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3.11 Woensdag
Op de woensdag is groep 1 vrij. Groep 2 heeft deze dag les van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

3.12  Kleurplaat
De kinderen mogen een kleurplaat maken voor papa, mama, opa en oma. In het 
begin van het schooljaar wordt gevraagd een briefje in te leveren met daarop de 
verjaardagsdata, zodat één en ander ingepland kan worden.

3.13 Ordner
Alle kinderen mogen een ordner meenemen waar de juf verschillende werkjes in kan 
bewaren. Het is bij ons op school gebruikelijk om een herinneringsmap te maken die 
wordt aangeboden bij het afscheid in groep 8. Wij maken hier bij de kleuters een start 
mee en de kinderen krijgen de map aan het eind van groep 2 weer mee naar huis. 
Vanaf groep 3 mogen de ouders het zelf verder aanvullen.

geobserveerd en ook speelt de leerkracht mee om kinderen te stimuleren in hun spel. 
Op deze manier leren we kinderen goed te spelen en te werken. 

De leerkracht werkt met het programma DORR (Dagelijks Observeren, Registreren en 
Rapporteren). Deze methode sluit aan bij het niveau van uw kind en groeit stapsgewijs 
naar het niveau dat nodig is voor een goede doorstroming naar groep 3.

3.6 Voorbereidend lezen en rekenen
Er worden voorbereidende oefeningen gedaan met taal. Op school wordt veel tijd 
besteed aan leesontwikkeling. In de groepen 1 en 2 worden er ook veel voorbereidende 
rekenoefeningen gedaan vanuit de methode. Er is een koffer vol materialen die bij de 
ontwikkelingslijn van DORR hoort. De methodes Met Sprongen 
Vooruit en Gecijferd Bewustzijn worden ook gebruikt. 
Dit alles voor een goede basis en doorstroming naar 
groep 3.

3.7 Continurooster 
De kleuters lunchen met de leerkracht in het lokaal. 
Na de lunch wordt gelezen uit een Bijbels dagboek 
en na het gebed gaan de kinderen naar buiten. De 
kinderen die meer tijd nodig hebben om te eten blijven 
nog even in de klas. Op het plein is van 12.15 - 12.45 uur 
pleinwacht.

3.8 Gebruik tablets
Eenmaal per week oefenen de kleuters op een tablet met Squla. Om hygiënische 
redenen moeten de kinderen hiervoor hun eigen koptelefoon mee naar school nemen. 

3.9 Middag
De middag begint weer in de kring. Daarin vinden onder andere de volgende activiteiten 
plaats: voorlezen, taalspelletjes, telspelletjes, muziek. Er wordt gekeken naar 
Koekeloere en filmpjes die passen bij het thema. ‘s Middags spelen en werken we ook 
weer uit de kasten en de hoeken. 

3.10 Naar huis 
Om 14.30 uur gaan we naar huis en worden de kinderen door de leerkracht naar buiten 
gebracht. U kunt wachten bij het hek. 
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4.6 Toiletgebruik 
Er zijn duidelijke regels afgesproken: jongens gaan tijdens het plassen op de wc-bril 
zitten en na het wc-bezoek moeten de handen gewassen worden. Verder vinden we dat 
een kind zich in principe zelf moet kunnen redden op de wc. We vragen u dan ook dit 
goed te oefenen. Als het door omstandigheden niet helemaal lukt, kunnen we helpen, 
maar het is niet de bedoeling dat de juf met elk kind naar de wc gaat. 
 
4.7 Luizencontrole 
Na elke vakantie worden de kinderen van onze school door een aantal ouders 
gecontroleerd op hoofdluis. Mochten er luizen in de groep geconstateerd worden, 
dan ontvangt u daarvan bericht. Mocht het om uw kind gaan, dan wordt er persoonlijk 
contact gelegd. 
 
4.8 Schoolreisje kleutergroepen 
Ook het schoolreisje staat ieder jaar op de planning. De bestemming is ieder jaar 
weer anders. Bij het schoolreisje nemen we voldoende 
begeleiding mee. De kleuters worden in kleine 
groepjes verdeeld voor overzicht en veiligheid.

4.9 Verjaardagen 
Verjaardagen zijn voor kleuters erg 
belangrijk. Hier wordt dan ook veel 
aandacht aan besteed. De jarige krijgt een 
hoed. In de loop van de dag worden ze 
toegezongen en mogen ze de klasgenoten 
trakteren. Wilt u proberen creatief te zijn met 
een gezonde, eenvoudige traktatie? 

4.10 Goede doelen 
Iedere maandag is er voor de kinderen de 
mogelijkheid om geld mee te nemen. Het geld is bedoeld 
voor diverse goede doelen.
 
4.11 Fietsen 
Fijn als u met uw kind fietsend naar school komt! Woont u in de kern van Oene dan 
zouden we graag zien dat u lopend komt i.v.m. de beperkte ruimte in de fietsenstalling. 
Op het schoolplein mag niet worden gefietst, op weg naar de fietsenstalling kan uw kind 
bij het hek afstappen. 

4 WETENSWAARDIGHEDEN 

4.1 Informatieavond 
Sinds enkele jaren houden wij kort na de grote vakantie startgesprekken waarin we 
elkaar vertellen wat u komend schooljaar kunt verwachten. 
 
4.2 Het leerlingvolgsysteem 
We observeren en registeren het hele jaar door hoe het de ontwikkeling van uw 
kind is. De ontwikkeling van uw kleuter wordt bijgehouden in het DORR systeem. Er 
wordt dagelijks op verschillende bieden geobserveerd, hierbij kunt u denken aan de 
zelfredzaamheid, spelontwikkeling, spraak-en taalontwikkeling, rekenontwikkeling. We 
voeren deze gegevens digitaal in, hierdoor krijgen we een goed en uitgebreid beeld van 
uw kind. In februari wordt bij de kinderen van groep 2 het dyslexie protocol afgenomen 
om op tijd eventuele problemen op dit gebied mee te kunnen nemen in ons onderwijs 
aanbod. 
 
4.3 Thematisch werken 
In de kleutergroepen wordt er met thema’s gewerkt die bij de tijd van het jaar horen; 
bijvoorbeeld herfst, kerst, etc. We werken ook met thema’s die gaan over iets wat de 
kinderen erg bezighoudt of thema’s aan de hand van een prentenboek. Een thema 
duurt meestal 4 à 5 weken. De vrije en de verplichte activiteiten gaan over het thema. 
 
4.4 Nieuwsbrief en ouderportaal
Iedere twee weken verschijnt er een algemene nieuwsbrief. 
De school maakt gebruik van de communicatieapp Parro. Alles in Parro is beveiligd en 
onzichtbaar voor de buitenwereld. Op dinsdag en vrijdag worden berichten geplaatst 

met informatie voor dat moment en veel foto’s van de momenten 
waarop de kinderen spelend aan het leren zijn.

4.5 Regels 
Regels zijn erg belangrijk voor kinderen, ze moeten 
weten waar ze aan toe zijn. Onze school is een 
Kanjerschool, ook is een pestprotocol aanwezig. 
In de klas wordt aandacht besteed aan hoe we 
met elkaar om moeten gaan. Verder worden de 

bestaande regels over allerlei organisatorische 
zaken geoefend en besproken. 
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TOT SLOT 

Door middel van dit boekje hebben we geprobeerd u een zo volledig en goed mogelijk 
beeld te geven van de start van uw kind bij ons op school. Al uw opmerkingen en 
suggesties zijn uiteraard van harte welkom. 

Misschien zijn er vragen en/of onduidelijkheden, vraag gerust om informatie aan de 
kleuterleerkracht. Ook bij Seth Slagter kunt u altijd terecht met uw vragen, zowel 
persoonlijk als via de mail: directie.oene@ijsselrijk.nl

RUIMTE VOOR NOTITIES

mailto:directie.oene%40ijsselrijk.nl?subject=
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