Informatiebrochure
Unit 3
Schooljaar 2020-2021

Welkom in unit 3

E-mailadressen

Een nieuw schooljaar, een
nieuwe thuisgroep en misschien
een nieuwe unit! Klaar voor
nieuwe uitdagingen. Als
leerkrachten van unit 3 van
basisschool de Borne heten wij
u van harte welkom op onze
school!
Wellicht is de school voor u al
een bekende plek, omdat uw
kind al een tijdje bij ons op
school zit, maar misschien bent
u wel helemaal nieuw op de
Borne. In deze nieuwsbrief
willen we u graag informeren
over de gang van zaken in unit
3. Mocht u na het lezen van
deze informatiebrochure nog
vragen hebben, horen wij dat
graag. We hopen dat uw kind
een fijne tijd heeft in unit 3!

De e-mailadressen van de
leerkrachten zijn als volgt:
voornaam.achternaam@xpectpr
imair.nl

Met vriendelijke groet,
Leerkrachten unit 3

Team
Thuisgroep 3A
Eefje Belderok (ma-di-woe-vrij)
Melissa Boonraven (do)
Thuisgroep 3B
Petra Bertens (ma-do-vrij)
Rik Hamers (di-woe)
Thuisgroep 3C
Paul van Bavel (alle dagen)
Marloes Gijselhart (LIO, ma-di)
Thuisgroep 3D
Geert Brand (ma-do-vrij)
Melissa Boonraven (di-woe)
Vivienne Spaargaren, intern
begeleider
Wendy van den Berg,
onderwijsassistente
Jacqueline van Dijck, extra
ondersteuning

Communicatie
In unit 3 zullen we u op de
hoogte houden via de
basisschoolapp. Elke week zal er
een weekbericht verschijnen,
behalve als geen
bijzonderheden zijn.
Voor schooltijd is er voor u de
mogelijkheid om een korte
mededeling te doen of een
afspraak te maken.
Vanuit school ontvangt u
eenmaal in de twee weken de
Borne-Info per e-mail, waarin
alle belangrijke schoolinformatie
vermeld wordt.

Afspraken in de unit
Wegbrengen van uw kind: om
8:20 uur gaan de deuren van
onze school open. Om 8:30 uur
willen we graag met de
schooldag beginnen.
’s Middags kunt u uw kind om
12:55 uur weer naar school
brengen. Het is dan niet meer
de bedoeling dat u mee de klas
in komt zodat we om 13:00 uur
meteen kunnen starten met het
middagprogramma.
We spreken met de kinderen af
dat ze rustig binnenkomen en
hun jas en tas netjes aan de
kapstok hangen, aan hun eigen
haakje.

Van boven naar beneden:
Links: Paul, Jacqueline, Eefje,
Wendy, Rik
Rechts: Petra, Geert, Vivienne,
Melissa, Marloes

Materialen van thuis
Op school hebben we alle
materialen die uw kind nodig
heeft: stiften, potloden,
gummen, puntenslijpers etc.
Deze hoeft het kind dus niet van

thuis mee te nemen. Wij vragen
u vriendelijk andere spullen van
thuis ook thuis te laten, tenzij
hier expliciet afspraken over
gemaakt zijn met de mentor.

Uw kind krijgt van school een
setje oordopjes voor muziek
en filmgeluiden. Als deze
kapot of kwijt zijn dien je zelf
voor nieuwe oordopjes te
zorgen.
Wat uw kind wel van huis mee
mag nemen is:
•
•
•

Een etui
Fineliners
Markeerstiften

Dagindeling en
instructie
Iedere dag start en eindigt uw
kind in de thuisgroep. Hier
worden de verjaardagen
gevierd, weekendverhalen
verteld, boeken gelezen,
energizers gedaan, vinden
activiteiten rondom de
kernconcepten plaats en wordt
aan eigen doelen gewerkt.
Energizers zijn activiteiten
rondom de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen.
Uiteraard wordt tijdens de
dagopening ook het aanbod van
die dag besproken en gepland.
Tussen de middag wordt in de
thuisgroep geluncht indien uw
kind gebruik maakt van de
Lunchclub. Aan het eind van de
dag wordt in de thuisgroep de
dag geëvalueerd.
In de ochtend volgen de
kinderen de reken- en
taalinstructies. Voor rekenen en
taal werken we met landelijk
vastgestelde SLO-

doelen. Instructies worden door
alle leerkrachten in de unit
verzorgd en zijn afgestemd op
de ontwikkeling van uw kind.
Tijdens zowel de instructies als
de verwerking staat
betekenisvol onderwijs in een
rijke leeromgeving centraal. We
beogen kinderen te laten leren
vanuit interesse en plezier.
Naast het opdoen van kennis,
streven we ernaar dat kinderen
zich ontwikkelen in de
vaardigheden van de 21e eeuw.
U kunt hierbij denken aan
samenwerken en probleemoplossend vermogen.
In de middag staan de
kernconcepten centraal.
Wereldoriëntatie en creatieve
vakken komen hier aan bod.

Het volgen van de
ontwikkeling van uw
kind
Er vindt dagelijks overleg plaats
tussen de unitleerkrachten over
de kinderen, zodat wij allemaal
uw kind optimaal kunnen
begeleiden.
Voor het volgen van de sociaalemotionele ontwikkeling van uw
kind maken we gebruik van
ontwikkelingslijnen. Deze
ontwikkelingslijnen zijn
opgedeeld in drie domeinen:
• Ik & mezelf
• Ik & de ander

•

Ik & mijn omgeving

ROUTINES
Ik zorg goed voor mezelf
Ik zorg goed voor een ander
Ik zorg goed voor mijn
omgeving

Tijdens de kindgesprekken
tussen mentor en kind wordt
samen gesproken over de
ontwikkeling binnen
bijvoorbeeld het samenwerken
(domein Ik & de ander). Zij
zullen bespreken wat er al lukt
en waar het kind zich nog in kan
ontwikkelen. De mentor helpt
het kind na het gesprek om het
doel ‘levend te houden’ en het
kind te ondersteunen bij het
bereiken van het doel waar
nodig.
Voor het volgen van de
cognitieve ontwikkeling van uw
kind maken we gebruik van
diverse middelen. Mentor en
kind gaan elke periode het
gesprek aan om de ontwikkeling
op bijvoorbeeld rekengebied bij
te houden. Er wordt gesproken
over eerder gestelde
persoonlijke doelen. Zij
reflecteren samen: zijn de
doelen behaald en hoe is dit
gelukt? Ook worden nieuwe
doelen voor de komende tijd

afgesproken. Bovendien wordt
structureel bewijs gevraagd om
de ontwikkeling van uw kind te
monitoren. Deze bewijzen zijn
terug te vinden in het portfolio.
We gaan werken met een
digitaal portfolio. Informatie
volgt via de schoolkanalen.
Daarnaast worden er
halverwege het jaar en aan het
eind van het schooljaar CITOtoetsen afgenomen. We nemen
deze toetsen af om u een beeld
te geven van de ontwikkeling
van uw kind t.o.v. het landelijk
gemiddelde. We willen
nadrukkelijk vermelden dat het
volgen van de persoonlijke
ontwikkeling van uw kind,
waarbij we uw kind met zichzelf
vergelijken, centraal staat op BS
de Borne.

De portfoliogesprekken
Drie keer per jaar vinden er
portfoliogesprekken plaats
tussen mentor, ouders en kind.
U kunt hiervoor tijdig intekenen
via het planningssysteem in de
Borne-app.
Voor schooljaar 2020-2021 ziet
de planning er zo uit:
September:
kennismakingsgesprek tussen
mentor en nieuwe
ouders/kinderen

Oktober/ november: gesprek
aan de hand van het portfolio.
Februari/ maart: gesprek aan de
hand van de spiegelbladen die
door mentor, ouders en kind
worden gemaakt ter
voorbereiding op het gesprek.

Juni/ juli: gesprek aan de hand
van het portfolio.

Onze school: ook samen
met u!
Per thuisgroep zijn we op zoek
naar 1 of 2 klassenouders. Deze
ouders zijn voor leerkrachten
het aanspreekpunt wanneer er
hulp nodig is bij bijvoorbeeld
kerstactiviteiten.
Ook zijn we regelmatig op zoek
naar ouders die ons kunnen
ondersteunen tijdens de
kernconcepten. We denken
hierbij aan workshops of
presentaties over onderwerpen
waar u misschien veel meer van
weet dan wij.

We geven een formulier mee
om aan te geven of u het prima
vindt dat wij foto’s en
filmmateriaal van uw kind op
onze site zetten. Jaarlijks
moeten we dit updaten. We
gaan ons uiterste best doen om
aan jullie voorkeur te voldoen.
Mocht uw kind toch per ongeluk
op de site belanden en u hier
bezwaar tegen hebben, meld dit
dan bij de mentor, zodat we de
foto of het filmpje zo snel
mogelijk kunnen verwijderen of
aanpassen.

Computers

De thuisgroepen van unit 3
gymmen op dinsdag. Dit is een
lange gymles van anderhalf uur.
Dat betekent dat de kinderen 45
minuten een spelles krijgen van
een leerkracht uit de unit en
aansluitend 45 minuten een
toestelles krijgen van juffrouw
Fenna.
Wilt u denken aan:

In unit 3 krijgen alle kinderen
een eigen computer in bruikleen
van de school.
Over het computergebruik
hebben we schoolbreed
algemene regels afgesproken,
die we met de kinderen delen.
Dit voor het behoudt van de
computers, maar ook om
verantwoordelijk gedrag te
stimuleren. De afspraken die we
hebben rondom computer
gebruik staan beschreven in het
contract dat u als ouder met uw
kind ondertekent.

•

Overblijven

Gym in unit 3

•
•
•

Sportbroekje, sokken en tshirt
Passende gymschoenen met
lichte zolen
Handdoek
Haren vast voor meisjes met
lange haren

In unit 3 wordt gedoucht na de
gym. Dit vanuit het oogpunt
gezond gedrag na het sporten.
Sieraden moeten i.v.m. de
veiligheid tijdens de gymles af.

AVG

Het overblijven wordt
georganiseerd door de
Lunchclub. Voor vragen kunt u
terecht bij de
overblijfcoördinator Edith van
Hoorn. Zij is op maandag,
dinsdag en donderdag om 8:20
uur op school aanwezig voor
vragen. Ook is het mogelijk haar
te mailen:
edithvanhoorn@home.nl.

Allergieën
Mocht uw kind allergisch zijn
voor bepaalde voeding, zou u dit
dan direct aan ons door willen

geven? Wij kunnen hier dan
rekening mee houden. U kunt
een trommeltje met eigen
koekjes/ snoepjes meegeven
voorzien van naam. Wanneer er
getrakteerd wordt (en uw kind
mag de traktatie niet hebben)
dan kan hier gebruik van
worden gemaakt.

Er is er één jarig
Dat moet uiteraard gevierd
worden. We vieren de
verjaardagen in de thuisgroep.
Het feest wordt op gepaste
wijze gevierd zonder ouders.
Mocht er een kinderfeestje zijn,
wilt u de uitnodigingen dan
buiten school met uw kind gaan
bezorgen? Dit om
teleurstellingen te voorkomen.
Een dag per jaar, meestal aan
het einde van het jaar, vieren
alle juffen en meesters in unit 3
tegelijk hun verjaardag. We
maken hier een gezellige en
feestelijke dag van.

