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Beste ouders/verzorgers,
De eerste schooldag van uw kind…
Niet alleen voor uw kind is het heel spannend om naar school te gaan, maar waarschijnlijk
ook voor u als ouders/verzorgers. Het is vaak even wennen, want school is anders dan een
kinderdagverblijf of een speelzaal.
Met dit boekje willen we u graag informeren over zaken die van belang zijn voor de entree
van uw kind op onze school, naast nog algemene informatie over de school.
Uitgebreide informatie vindt u in de schoolgids, via de website.
Wij hopen op deze manier uw eerste vragen te kunnen beantwoorden.
De onderwerpen staan in dit boekje op alfabetische volgorde gerangschikt.
Als laatste hebben we wat tips voor u, voor thuis, toegevoegd waardoor u wat inzicht heeft
waar u uw kind thuis mee kan ondersteunen voor het werken op school.
We wensen u en uw kind een heel fijne tijd op de ASVO!
Het team van de ASVO

Aanvang en einde schooldag
De schooltijden zijn:
ma / di / do / vrij: 8.45-14.45 uur
woensdag:
8.45-12.45 uur
De groepen 1-2 (onderbouw) gebruiken de ingang aan het schoolplein op de begane
grond, de deuren gaan om 8:30 uur open. De lessen starten om 8:45 uur.
Bij binnenkomst in de klas geven de kinderen de leerkracht een hand. Bij het weggaan
gebeurt dit ook, zodat er voor de kinderen een duidelijk begin en einde aan de dag is.
We beginnen graag op tijd! Om 8.30 uur gaat de deur open, u kunt tot 8.40 uur de klas in,
daarna kunt u alleen nog afscheid nemen in de gang. Om 8.45 uur begint de dag, er mogen
dan geen ouders meer in de school zijn.
De leerkracht staat vanaf 8:30 uur klaar om de zorg voor uw kind over te nemen. U kunt met
uw kind bijvoorbeeld alvast een werkje uitzoeken om zo de overgang van thuis naar school
makkelijk te laten verlopen. U kunt dan ook een kijkje nemen in de klas. Het is niet het
moment om individuele gesprekken te voeren met de leerkracht, daarvoor kunt u na
schooltijd een afspraak maken.
Als de school uit gaat, om 14:45 uur of op woensdag om 12:45 uur, wacht u buiten op het
plein. Zodra de leerkracht u (ouder/verzorger/oppas) gezien heeft, geeft deze uw kind een
hand en mag uw kind naar u of degene die uw kind ophaalt toelopen. Zo is er zicht op wie
het kind ophaalt.
Aan het einde van de schooldag kan de leerkracht ook al met de kinderen buiten zijn. De
kinderen zullen op een vaste plaats per groep op het plein zitten en wachten tot ze worden
opgehaald (zie plattegrond achter in het boekje).
Het is te allen tijde belangrijk dat u op tijd bent om uw kind op te komen of te laten halen.
De kinderen geven aan het einde van de dag de leerkracht weer een hand.

Algemene ledenvergadering / ALV
Bij de entree van uw kind op de ASVO wordt u als ouder automatisch lid van de ASVO; de
school is immers een vereniging. Tweemaal per jaar is er een ALV waarin verslag wordt
gedaan door het Bestuur en eventuele (externe) sprekers over de stand van zaken op de
ASVO, zoals het jaarverslag en de begroting, maar ook binnen actuele thema’s en/of
onderwijs-gerelateerde zaken.
Ook de Raad van Toezicht (RVT) is op de ALV aanwezig. De RVT bestaat deels uit ouders
en deels uit externen om zo dan wel de ouderbetrokkenheid hoog te houden maar ook een
objectieve blik te hebben naar de school toe.
Als ouder kunt u in de ALV veel informatie over de school krijgen en is het een officieel
moment om zaken aan Bestuur en/of RVT voor te leggen, dan wel in het algemeen in de
vergadering te bespreken. U bent van harte uitgenodigd!

Artis
Twee keer per jaar gaan de onderbouwgroepen naar Artis. De kinderen worden op die
dagen niet naar school gebracht maar naar Artis. Dit geldt ook voor het ophalen. U zult
hierover steeds tijdig bericht krijgen.
Als u in het bezit bent van een Artiskaart, zou het fijn zijn als u deze aan uw kind meegeeft.
Dit bespaart de school entreegeld.

Bewegingsonderwijs
De kinderen uit de onderbouw hebben elke dag bewegingsonderwijs.
Dit bestaat uit spellessen in de speelzaal, vrij of geleid spel buiten en gymnastiek, gegeven
met of zonder muziek en materiaal. De klas gymt dan meestal met de eigen leerkracht.
De kinderen gymmen in ondergoed en op blote voeten.
De kleuters krijgen 1x per week les van een vakleerkracht voor gymnastiek in de grote
gymzaal op de bovenste verdieping.

Conciërges
Op de ASVO werken twee conciërges; Tim van Bentum (ma- di) en Mark Snitslaar (wo-dovr). Zij zijn het eerste aanspreekpunt bij de deur en voor allerhande zaken; zij kunnen u
doorverwijzen naar degene die of helpen bij wat u nodig heeft.
Zij zijn te bereiken op 020-62690065 of via concierge@asvo.nl
Zij vangen ook de kinderen op die zich verwonden en verlenen dus eerste hulp. De
conciërges zijn voor de kinderen, leerkrachten en ouders een waardevol aanspreekpunt.

Gesprek met de leerkracht
Minimaal éénmaal per jaar krijgt u een (officiële) uitnodiging voor een oudergesprek met de
leerkracht. Vanaf groep 3 is dat meestal tweemaal per jaar.
Het eerste gesprek is zonder verslag en het tweede met een geschreven rapport. Dit
rapport wordt een paar dagen voor het gesprek mee naar huis gegeven.
U kunt natuurlijk ook buiten deze gesprekken een afspraak met de leerkracht maken indien
daar noodzaak of aanleiding toe is, graag zien we dat of per mail of voor schooltijd.

Gevonden voorwerpen
Bent u iets kwijt? Neem een kijkje in de kist naast de kleuteringang. Tevens staat er
eenzelfde kist in het gele trappenhuis voor de groepen 3 t/m 8. Kleine zaken, zoals
kettingen enz. kunnen eventueel gevonden worden bij de conciërge. De naam van uw kind
op de spullen van uw kind vergemakkelijkt de teruggave aan de juiste eigenaar.

Informatie- / ouderavond
Aan het begin van het schooljaar, na de zomervakantie vindt er een algemene
informatieavond plaats in de groep, waar zaken die de hele groep aangaan worden
besproken. Het is belangrijk dat u deze avond bezoekt. Er wordt dan niet over individuele
kinderen gesproken. Dit laatste gebeurt ongeveer vier weken nadat uw kind nieuw op
school is.

Jarig? Dat moet gevierd worden!
Verjaardagen worden in de klas gevierd met een feestelijk moment in de kring en daar kan
natuurlijk bij uitgedeeld worden met een kleine traktatie. Deze zien we het liefst gezond.
Denk aan hartige hapjes zoals: zoutjes, kaas, worst, popcorn, fruit enz. Uw jarige kind mag
zich laten feliciteren door de leerkrachten van de andere onderbouwklassen, de conciërges
en de directie. Rekent u op ongeveer tien extra traktaties voor de andere leerkrachten en/of
bezoekende kinderen.
Uw kind krijgt van de leerkracht een verjaardagskaart waarop de leerkrachten e.a. een
verjaardaggroet kunnen schrijven. De kaart gaat aan het einde van de dag mee naar huis.
Uitnodigingen voor feestjes kunt u het beste buiten aan de kinderen geven en niet via
de leerkracht en niet in de klas; dit om teleurstellingen voor kinderen die niet op een
partijtje zijn uitgenodigd te voorkomen.

Klassenouder
Sommige activiteiten zijn zonder hulp niet mogelijk. In iedere klas is er een klassenouder
aanwezig die de leerkracht ondersteund in het onderhouden van de contacten van de
klassenouders voor algemene zaken. Soms doet de klassenouder een beroep op u om te
helpen in de klas of bij speciale activiteiten. Het bevorderd de betrokkenheid tussen de
leerkracht, kinderen en ouders, want; onderwijs maak je samen!

Leerkrachten onderbouw
Montessori
Groep AA
Groep BB

Karen van der Weide / Carla van Wijngaarden
Agaath de Bruijn / Bonnie van Caspel

Regulier
Groep CC
Groep DD

Ester van der Zaag/ Jon van Olst
Katja Liess / Esther Kars

In de onderbouw is naast een onderwijsassistent Esther Begeman, ook een klassenassistent aanwezig: Tamara Voogt. Zij ondersteunen de leerkrachten bij de dagelijkse
werkzaamheden in praktische en onderwijskundige zin.
De onderbouwcoördinator is Karen van der Weide.

Luizen & neten
Helaas komt het nog steeds voor dat er luizen worden gevonden, een vervelend
verschijnsel, maar onoverkomelijk. Voor en na iedere vakantie worden de leerlingen
door de ‘luizenpluizers’ gecontroleerd. Mocht uw kind luizen hebben, dan wordt u op de
hoogte gesteld en moet u uw kind komen halen en behandelen, dit doet (mag) de school
niet. Uw kind mag dan pas op school komen als hij/zij behandeld is.

Management Team
Het managementteam bestaat uit de twee directeur-bestuurders en de zorgcoördinator.
Zij zijn telefonisch te bereiken op 020-6269005 en via het algemene mailadres, info@asvo.nl
U kunt hen ook persoonlijk mailen.
Regulier
Montessori
Zorgcoördnator

Marieke Laumans
Jeroen Oomen
Eric Lieverst

m.laumans@asvo.nl
j.oomen@asvo.nl
e.lieverst@asvo.nl

Het managementteam wordt ondersteunt door een office-manager: Barbara Rouwendaal,
eveneens te bereiken op 020-6269005 en/of op administratie@asvo.nl

Mededelingen / Ouderportal
De school maakt gebruik van een ouderportal waar de ouders van de school, lid van zijn.
Belangrijke mededelingen worden verstuurd via het ouderportal. U krijgt bij de entree op de
ASVO een token / inlogcode via de administratie. In het portal staan naast mededelingen en
algemene informatie ook foto’s van feestelijke of bijzondere gebeurtenissen op school in
een beschermde omgeving.

Medezeggenschap
Op de ASVO is een medezeggenschapsraad aanwezig. Daarin hebben 4 teamleden en 4
ouders zitting, evenredig verdeeld over de twee afdelingen. De MR vergadert ongeveer 6x
per jaar en doet verslag in het ouderportal. Leden hebben zitting voor 3 jaar. U kunt zich
verkiesbaar stellen als er een vacature is en zo meedenken over allerlei zaken op de ASVO.
De medezeggenschapsraad is een officieel orgaan in (bepaalde) besluitvoering.

Medicatie
Het komt voor dat uw kind medicatie tot zich moet nemen op basis van medische indicatie.
Het personeel op de ASVO is in beginsel niet bevoegd dit toe te dienen. Indien van
toepassing is er altijd overleg met de zorgcoördinator om dit zo goed mogelijk te organiseren
voor uw kind onder schooltijd.
Tot medicatie wordt ook paracetamol en andere middelen uit de huis-apotheek gerekend.
Het toedienen van medicatie gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers.

Ouderhulp
Vaste activiteiten waarbij ouderhulp noodzakelijk is, zijn: de kleuterbibliotheek, voorlezen, uitstapjes, feesten, sportdagen, musea, ICT, schoolreisjes, het klassen-ouderschap, de grote schoonmaak en het ‘luizenpluizen’.
Meestal kunt u zich opgeven via intekenlijsten bij de leerkracht.

Ouders in de klas
Bij de regels in de klas die we de kinderen leren, gaan we er van uit dat u die ook in acht
neemt. We denken dan aan op tijd komen, het niet op de tafels zitten, niet luid praten, niet
met schoenen over de kleedjes lopen en niet telefoneren in school.
Samen voeden we op, dus samen volgen we ook de (school)regels.

Ouder-kind-adviseur
In de voor-schoolse periode heeft u waarschijnlijk contact gehad met het Ouder-KindCentrum (OKC). Binnen het OKC is er een apart team waar de ASVO, maar ook u als
ouder/verzorger beroep op kan doen voor thuis, als u vragen heeft over gezond eten,
opvoeding slaapproblemen, thuisondersteuning van welke aard dan ook. Op de ASVO is 1x
per week de Ouder-Kind-Adviseur (OKA) aanwezig.
Check de website voor de meest actuele data en contactgegevens van de OKA.

Pauze/ Overblijf
Rond 10.30 uur is er een kleine pauze waarin fruit gegeten en wat gedronken wordt.
Tussen 11.30 en 12.00 uur spelen de kinderen buiten onder begeleiding van de
buitenoppassers. De buitenoppassers zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen die
op dat moment buiten spelen.
Om 12.00 uur lunchen de kinderen met de eigen leerkracht in de klas. Het is handig dat de
lunch wordt meegegeven in een rugzak(je) en niet in een plastic tas o.i.d..
Het is handig als u uw kind een bidon meegeeft in plaats van een beker met een dop.
Graag alle bidons, bakjes en tassen voorzien van naam.
De ASVO is een gezonde school dus er wordt tijdens de pauzes geen snoep, koek of
frisdrank gedronken of gegeten. We gaan er dus van uit dat u dat uw kind ook niet meegeeft.

Plantje op de Montessori-afdeling
Het is binnen de Montessoriaanse visie een gewoonte dat alle kinderen op Montessoriafdeling (onder- en middenbouw) een plantje op tafel hebben. De kinderen zorgen er
zelf voor. Mocht het plantje om welke reden dan ook dood zijn gegaan dan is het fijn als
deze zo spoedig mogelijk vervangen wordt. Een plantje dat tegen een stootje kan
verdient de aanbeveling.

Privacy
Net zoals alle instellingen moet ook de ASVO zich houden aan de privacywet (AVG).
Informatie over u en uw kind wordt dus alleen intern gebruikt. In alle andere gevallen,
bijvoorbeeld informatie delen met een externe specialist, wordt u als ouder om schriftelijke
toestemming gevraagd. Mailverkeer vanuit de ASVO is beveiligd.

Regels bij het buitenspelen
Buiten spelen is fijn, maar ook daar gelden regels, zoals:
- niet in bomen klimmen en niet in de bosjes spelen
- de schoenen moeten aan blijven
- jassen mogen alleen uit als de juf/ meester het goed vindt
Er is ook een gebiedsbeperking, de kinderen spelen alleen binnen de hekken voor de
school. Op het plein mag niet gefietst worden, en liever zien we ook geen skates,
skateboarden of steppen als deze niet van de school zijn. Deze regels gelden ook tijdens
de overblijf.

Schoolarts / schoolverpleegkundige
Alle kinderen die 5 jaar worden, worden onderzocht door de schoolarts van de GGD, dat is
een Gemeentelijke afspraak. Dit gebeurt nog een keer als zij 10 worden. U krijgt van te
voren een vragenlijst. Het onderzoek vindt discreet plaats op school. Op de vragenlijst kunt
u invullen of u aanwezig wilt zijn en/of u bezwaar heeft tegen het onderzoek. De uitkomsten
van het onderzoek worden niet met de school gedeeld. De schoolarts bespreekt algemeen
na met de zorgcoördinator. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD.

Schoolfotograaf
Een maal per jaar komt de schoolfotograaf langs. Er worden individuele portretten
gemaakt en op aanvraag samen met broertjes/zusjes die op school zitten.
De bestellingen lopen via de fotograaf, daar ontvangt u vanzelf bericht over.

Schoolkalender
De ASVO maakt ieder jaar een schoolkalender welke gelijkloopt aan het schooljaar. Daarin
staan alle belangrijke data van een schooljaar vermeld die op dat moment al duidelijk zijn,
zoals studiedagen, vakantiedagen, feesten, vergaderingen, schoolreisjes, enz.
De schoolkalender is in te zien via de website.

Schoolmelk
De ASVO biedt geen mogelijkheid tot schoolmelk (meer) aan. Het is de bedoeling
dat de kinderen zelf iets gezonds te drinken meenemen in een handige bidon die bij
voorkeur ook door uw kind zelf geopend kan worden.

Schoolreis
De vier kleutergroepen gaan één dag per jaar op schoolreis. De leerkrachten maken hierbij
zelf een keuze welke ouders zij hiervoor uitnodigen om mee te gaan, u kunt zich hier niet
voor opgeven. Voor kinderen die in deze periode pas kort op school zijn, raden wij aan om
overleg te plegen met de leerkracht of het verstandig is om uw kind al mee te laten gaan bij
deze uitstapjes, voor sommige jongste kinderen kan dit nog te veel zijn, leert de ervaring.

Sloffen
Het dragen van sloffen is uit hygiënisch oogpunt een noodzaak. In de onderbouwklassen
wordt veel op de grond gewerkt, schoenen zitten vaak vol met zand uit de zandbank. Graag
sloffen meegeven die gemakkelijk aan en uit kunnen, liefst met antislipzolen.
Grote (dieren)sloffen zijn leuk om te zien, maar zijn erg warm en zijn voor de kinderen erg
onpraktisch.

Speelgoed
Het meenemen van speelgoed en/of knuffeldieren houden we graag zoveel mogelijk
beperkt. Soms zijn er speelgoed-ochtenden, dan mag uw kind een stuk speelgoed
meenemen naar school. Speelgoed dat erg veel lawaai produceert het liefst thuislaten. U
wordt vanzelf geïnformeerd wanneer er een speelgoedochtend is.

Sportdag
Een keer per jaar is er een sportdag voor de gehele onderbouw in het Oosterpark o.l.v. de
vakleerkracht gym. U ontvangt daarover tijdig bericht.

Verboden: roken / honden / telefoneren
Voor alle drie geldt; op school is het verboden.
Roken mag buiten de hekken, honden wachten netjes aangelijnd buiten en telefoneren
mag op het plein en daarbuiten.

Verlofregeling
Verlof is buiten de gewone schoolvakanties en officiële vrije dagen voor een leerplichtig
kind niet toegestaan. Toch kunnen er omstandigheden zijn waarbij dit noodzakelijk is. U
kunt dan verlof aanvragen voor uw kind, maar alleen voor gewichtige omstandigheden;
dus geen extra vakantie.
Aanvraagformulieren voor dit buitengewoon verlof zijn verkrijgbaar bij de conciërge of te
downloaden vanaf de website.
De aanvragen moeten 8 weken voor aanvang van het aan te vragen verlof ingeleverd
worden bij de zorgcoördinator, het liefst digitaal.
Ook als uw kind nog geen vijf jaar is ontvangen wij graag een verlofaanvraag.
Via de mail laten weten dat uw kind niet naar school komt volstaat niet.
Toestemming voor verlof kan alleen gegeven worden als het voldoet aan de regels van
de leerplicht, deze kunt u vinden op het aanvraagformulier. Indien er ongeoorloofd
verzuim is, is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.

Website
Veel informatie vindt u terug op onze website: www.asvo.nl
U kunt daar o.a. de schoolgids downloaden en de schoolkalender bekijken.
Neem regelmatig een kijkje!

Wen-periode
Nieuwe kinderen zullen in de week voorafgaand dat uw kind 4 jaar wordt, tweemaal een
ochtend tot 12.00 uur wennen en kennismaken met de juf, de groep en de school. Zodra
uw kind 4 is zal het hele dagen naar school gaan.
Wanneer blijkt dat het beter is voor uw kind om een langere wenperiode in te lassen, dan
kan dat voor maximaal 2 weken. Dit alleen in overleg met de leerkracht, het is niet de
bedoeling dat u uw kind zelf op willekeurige dagen thuis houdt, eenmaal op school gaan
we uit van een continu-proces binnen de (leer)ontwikkeling.
Voor kinderen die vier weken vóór de zomervakantie en in augustus geboren zijn, valt de
eerste schooldag direct ná de zomervakantie, zij hebben geen wendagen.
Kinderen die voor de wenochtenden op school komen, nemen alleen een stukje geschild
fruit en iets te drinken mee. De leerkracht heeft geen tijd om meegebrachte fruit schoon te
maken of te schillen.

Zelfstandigheid
Het is fijn als een 4 jarige kleuter zich al goed kan aan- en uitkleden, dit i.v.m. de gymlessen
en de speellessen die bijna dagelijks voorkomen. Helpt u als ouder/verzorger mee deze
zelfstandigheid te bevorderen? Natuurlijk helpen de leerkrachten nog met moeilijke ritsen
en veters.

Ziekte, wat te doen?
Als uw kind door ziekte niet naar school kan komen, kunt u de ziekmelding doorgeven via
het ouderportal (zie: ouderportal ). Het is handig als u dit doet voor 8.00 uur, als dit in
ieder geval maar duidelijk is voor aanvang van de lessen, dus vóór 8.45 uur. Wanneer de
leerkracht van uw kind niets heeft gehoord maken we ons ongerust en wordt u gebeld.
Als u liever belt naar school dan kan dat ook. Vanaf 8.00 uur is onze school bereikbaar
op:
020-6269005
Wanneer uw kind toch naar school wil ondanks dat hij/zij ziek is, vragen wij u uw kind
thuis te houden. Het komt regelmatig voor dat de leerkrachten toch moeten bellen om een
kind op te laten halen, wat naast werkdruk voor de leerkracht vooral voor het kind een
nare ervaring is.
Is er bij uw kind, of bij één van de leden van het gezin een besmettelijke ziekte
geconstateerd? Neem dan contact op met de zorgcoördinator (e.lieverst@asvo.nl). In
overleg wordt gekeken wat de beste stappen zijn om te ondernemen en of uw kind wel of
niet naar school kan komen. In dien van toepassing heeft de school meldingsplicht aan de
GGD i.v.m. het landelijk protocol ‘besmettelijke & infectieziektes’.

Zieke leerkracht, wat gebeurt er dan?
Als de leerkracht ziek is doet de ASVO haar uiterste best een invaller te regelen, soms
kan dat intern, soms wordt er externe hulp in geschakeld. Dit verloopt via de
afdelingsdirecteur. Helaas lukt dit niet altijd, dan worden die leerlingen via een vast
rooster verdeeld over andere klassen. Vierjarige kinderen mogen indien mogelijk ook naar
huis.

Zindelijkheid
Als een kind op school komt, moet het zindelijk zijn en verwachten wij dat hij/zij zelfstandig
naar de wc kan gaan. Is dit nog niet het geval dan heeft de school juridisch het recht te
besluiten het kind pas toe te laten wanneer het wel zindelijk is. Wij vragen u wanneer uw
kind nog niet zindelijk is vooraf contact met ons op te nemen.
Natuurlijk kan er een ‘ongelukje’ gebeuren. In dat geval kunt u als ouders/verzorgers
gebeld worden om uw kind op te komen halen.

Zorg, als leren of ontwikkelen even niet vanzelf gaat…
Soms gaat leren en ontwikkelen (even) niet vanzelf of uw kind doorloopt al, om welke reden
dan ook, een bepaald medisch of psychisch traject. Binnen het school-ondersteuningsprofiel
(SOP) heeft de ASVO beschreven wat de school wel en niet kan organiseren. De school
heeft een zorgplicht voor alle kinderen.
In dergelijke trajecten is de zorgcoördinator altijd betrokken en er zal gekeken worden hoe
zo optimaal mogelijk uw kind, en eventueel u als ouder/verzorger, te kunnen ondersteunen
en/of begeleiden. De zorgcoördinator is Eric Lieverst, e.lieverst@asvo.nl
De zorgcoördinator is de spil van het zorgteam van de ASVO, waar diverse specialisten
plaats in hebben, zoals; een orthopedagoog, een pedagoog, logopedist en taal/leesspecialist, de meerbegaafdenspecialist enz . Indien van toepassing kunnen er
incidenteel andere specialisten, zoals de schoolarts, aan het zorgteam worden toegevoegd
om zo goed mogelijk Passend Onderwijs te kunnen bieden aan uw kind.

Tips voor thuis!
Vaak zijn kinderen thuis al bezig met prentenboeken, woorden en letters, tekenen
en ‘schrijven’. Hieronder geven we wat tips voor thuis om zo het schoolse proces
op een leuke en laagdrempelige manier te ondersteunen.

Potloodgreep
Als u kind aan het tekenen is, let er dan op hoe uw kind het potlood vasthoudt. Als een kind
het potlood verkeerd hanteert, is het vaak heel lastig om dat weer af te leren. Het is de
bedoeling dat een kind de ‘driepuntsgreep’ hanteert, zie afbeelding.
Met de driepuntsgreep wordt de pen met licht
gebogen duim en wijsvinger vastgehouden,
de pen steunt op de middelvinger. Handig zijn ‘triple
(kleur)potloden, potloden met 3-kanten.
Deze potloden zorgen voor steun bij het hanteren
van een goede potloodgreep.

Schrijven
Te vroeg beginnen met schrijven, kan later
problemen geven. Schrijf geen hoofdletters,
maar kleine letters. Als uw kind toch beslist zelf
wil schrijven, gebruik dan de juiste lettervormen:
Bij deze letters wordt bovenaan met de
stok begonnen.
l

i

k

Bij deze letters wordt bovenaan begonnen,
daarna weer een stukje terug langs de stok en
vervolgens gemaakt:
b

h

n

p

m

r

Bij de volgende letters wordt eerst het rondje of boogje gemaakt en dan de rest:
c

o

a

d

g

Bij deze letters wordt gewoon bovenaan begonnen:
v
De uitzondering:
e

w

x

z

t

j

f

s

i

Lezen en taal
Voorlezen is belangrijk en kan bovendien heel gezellig zijn. Uw kind komt dan in aanraking
met een combinatie van beeldtaal, geschreven taal en gesproken taal; uw kind hoort de
uitspraak en kan daar voordeel uit halen voor het eigen leesproces.
Praat over de platen of lees het boek voor, terwijl uw kind meekijkt. Uw kind ziet dan wat u
leest. Als u bij-wijst, kan uw kind ook de leesrichting ervaren. Kinderen zijn vaak heel
nieuwsgierig naar geschreven taal. Probeer goed tegen uw kind te praten en woorden
duidelijk uit te spreken, zodat uw kind de juiste woorden leert.
Het uitspreken van letters doen we op school in eerste instantie zoals een letter
verklankt/gehoord wordt:
Zeg dan de letters als volgt: “rrrrr”, “ssssss” of “ffffff” en niet: “er”, “es” of “ef”.
Zeg bij het spellen van een woord dan ook, bv. gras; ggg-rrrr-a-sss , dat mag best een
beetje zingend.
Het is belangrijk dat een kind eerst klanknamen leert zoals hierboven beschreven, het
alfabet leren is dan ook lastig, dat is immers niet op klanknaam en raden we dus ook af,
behalve als het auditief wordt gedaan als zoals hierboven.
Mocht uw kind geen zin hebben in taalactiviteiten thuis, laat dit dan ook rusten en wordt niet
te snel ongerust. Ieder kind heef op een eigen moment een taalgevoelige periode en dat
merkt u vanzelf. Forceer dus niets; lezen en taal moet in eerste instantie leuk en plezierig
zijn, laat uw kind vooral ontdekken. Stimuleer lezen en boeken en bezoek de bibliotheek als
leuk uitje samen. Uw kind zal op school heel veel taal ontdekken en daar is leesplezier een
groot goed in!
De website van de ASVO kunt u een woordenlijst downloaden van begrippen waarvan is
afgesproken dat deze de basiswoorden zijn die alle Amsterdamse kleuters, niet alleen
kinderen die meerdere talen spreken, zouden moeten kennen. U kunt deze woorden
bijvoorbeeld veel laten terugkomen in de gesprekken die u met uw kind heeft.

Cijfers en tellen
Dit is een wereld op zich! Laat uw kind vooral tellen en hoeveelheden ervaren door met
name te doen en dus fysiek te tellen. Dat kan met van alles zijn; kastanjes in de herfst,
paaseitjes in de lente, de hoeveelheid fietsen die voorbij komen, hoeveel eieren gaan er in
de taart, enz.
We spreken in de onderbouw niet van ‘plus’ en ‘min’, maar van ‘erbij’ en ‘eraf’. Het is in
eerste instantie belangrijk dat uw kind bekend is met rekentermen, zoals: meer, minder,
evenveel, groot, klein, dik, dun, smal, kort enz. En deze in alle varianten zoals in de ‘trap van
vergelijking’; groot, groter, grootst.
Ook voor cijfers (rekenen) geldt; forceer niets, ook hier geldt een gevoelige periode voor
getallen voor uw kind. Dat is bij ieder kind anders. Echt rekenen, met kleine sommetjes, met
name onder de 10, komen vanzelf voorbij in de onderbouw; u merkt vanzelf wanneer dat zo
is.

