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Leerkrachten 
Binnen de kleuterbouw hebben we vier groepen. 
Groep 1-2A Pinguïns:  Thea Schipper en Riana Krijger  
Groep 1-2B Leeuwen: Lotte van der Meer en Lydia Quist 
Groep 1-2C Giraffen:  Corinda van der Meij, Inge van der Zwet en Sabine de Wit 
Groep 1-2D Panda’s:   Daisy Wessels 
 
Leerlingvolgsysteem 
We werken met het leerlingvolgsysteem Mijn Kleutergroep. Alle observaties van de leerlingen 
worden daarin geregistreerd, waardoor de leerkrachten een duidelijk beeld hebben van het niveau 
van de leerlingen op diverse ontwikkelingsgebieden. Vervolgens worden de leerlingen in 
niveaugroepen ingedeeld voor de aangeboden activiteiten. Per leerdoel kan dit verschillend zijn, 
waardoor de leerlingen alle activiteiten op het juiste niveau aangeboden krijgen.  
Groep 1-2 werkt met vier niveaus. Sommige leerlingen komen daarnaast in aanmerking voor 
plusactiviteiten. 
De groepen 3 t/m 8 hanteren drie niveaus. 
 
Begeleiding meerbegaafde- en hoogbegaafde leerlingen. 

Op KC Joseph worden de talenten van leerlingen optimaal ontwikkeld. Leerkrachten signaleren 

vroegtijdig en brengen de talenten en interesses van leerlingen in kaart. Middels het beschrijven van 

de stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van leerlingen passen 

leerkrachten het onderwijsaanbod aan op de leer- en instructiebehoeften. Door leerlingen de kans te 

bieden om te excelleren bevorderen de motivatie, het zelfbeeld en metacognitieve vaardigheden van 

het kind. Dit resulteert in een positieve schoolbeleving, betere schoolresultaten en voorkomt 

onderprestatie en uitval.  

KC Joseph streeft ernaar om meer- en hoogbegaafde leerlingen bij aanvang binnen 6 weken te 

plaatsen op een differentiatielijn. Hierbij volgen meerbegaafde leerlingen de eerste leerlijn 

(compacten, verdiepen en plaatsing aan een peereiland binnen de groep) en hoogbegaafde 

leerlingen de combinatie van de eerste en tweede leerlijn (groep overslaan, verbreden en deelname 

aan de plusklas). De groepsleerkrachten werken met de eerste en tweede compacterslijnen uit het 

Digitaal Handelings Protocol Hoogbegaafdheid (DHH) voor het compacten van de lesstof. Alle meer- 

en hoogbegaafde leerlingen zitten binnen de reguliere groep structureel bij elkaar aan een 

peereiland. Een peereiland is een samenstelling van 2-6 tafels waar meer- en hoogbegaafde 

leerlingen samenwerken aan het verrijkingswerk. 

Vanaf groep 3 gaan alle hoogbegaafde leerlingen ten minste twee uur per week naar de plusklas. In 

de plusklas wordt gewerkt aan het zelfbeeld, het leren leren en de verbredingsprojecten ter 

bevordering van de motivatie. 
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Kanjertraining en KanVAS 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. In alle groepen wordt de 
Kanjertraining gegeven. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Er wordt onder 
andere aandacht besteed aan sociale vaardigheden, samenwerken en omgaan met verschillen. De 
leerkrachten zijn gecertificeerd om deze lessen te geven. 
Aanvullend maken we gebruik van het bijbehorende leerlingvolgsysteem KanVAS. Deze vragenlijsten 
worden twee keer per jaar ingevuld door de leerkracht. Vanaf eind groep 4 vullen de kinderen ook 
zelf diverse vragenlijsten in. Zie de bijlage voor meer informatie over de Kanjertraining en KanVAS. 
 
Gesprekken 
De gesprekkencyclus kunt u vinden in de schoolgids. Bij eventuele vragen of zorgen kunt u altijd 
contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken.  
 
Rapporten 
De leerlingen van groep 2 krijgen in februari en in juni een rapport. 
 
Communicatie met u als ouder 
U ontvangt alle informatie en brieven via SchouderCom. Wilt u een eventuele wijziging van uw  
e-mailadres zelf aanpassen in SchouderCom onder het kopje ‘mijn gegevens’?  
U kunt uw kind ziek melden door een bericht te versturen aan de desbetreffende leerkracht via 
SchouderCom, graag vóór 8.00 uur.  
 
Verjaardagen 
Wij vieren graag de verjaardag van uw kind. De kinderen mogen in de groep trakteren, denk aan 
fruit, koekje of iets anders gezonds. Helaas geen chips en snoep. We willen u vragen om het ook bij 1 
traktatie te houden, dus geen extra's, bv gummetje, potlood, ballonnen, speeltjes e.d..Wilt u i.v.m. 
traktaties contact opnemen met de leerkracht, als uw kind een speciaal dieet volgt?  
Graag de datum van te voren met de groepsleerkracht overleggen en afspreken. U mag bij deze 
feestelijke gebeurtenis aanwezig zijn.  
 
Gruitdag 
Op woensdag is het ‘gruitdag’. Deze dag mogen de leerlingen groente/fruit meenemen als 
tussendoortje. 
 
Thema’s 
Wij werken elke maand vanuit een thema. Voor elk thema maken we een activiteitenplan, waarin we 
de doorgaande lijn naar groep 3 waarborgen op het gebied van taal, rekenen, motorische 
ontwikkeling en expressie. Binnen elk thema staat er een klank centraal. 
 
Lessen ‘Kriebels in je buik’ 
Naast de Kanjerlessen worden ook jaarlijks in iedere groep lessen uit het project ‘Kriebels in je buik’ 
gegeven. Dit is een project over weerbaarheid, seksualiteit en relaties.  
 
Techniek 
We maken gebruik van de methode Techniektorens, waarin verschillende facetten van techniek aan 
bod komen. 
 
Verkeer 
Eén keer per jaar vindt er een praktische verkeersles plaats, vanuit de methode School op Seef. 
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Lichamelijke opvoeding 
De leerlingen krijgen twee keer per week gym van de vakleerkracht Lisanne de Ridder. De leerlingen 
hebben gymschoenen (zonder veters, voorzien van naam) nodig, deze blijven op school. 
 
Muziek 
Elke week krijgen de leerlingen muziekles van de vakleerkracht muziek.  
 
Trefwoord 
Binnen de school werken wij met de catechesemethode Trefwoord.  
 
Juffendag  
De leerkrachten van de groepen 1 en 2 vieren aan het einde van het schooljaar gezamenlijk hun 
verjaardag, de juffendag. 
Deze feestelijke dag starten we altijd in de kring, zodat de leerlingen de mogelijkheid hebben om de 
juf te feliciteren en eventueel een ‘cadeautje’ te geven. Na de kring gaan we iets gezelligs doen, wat 
een verrassing is. 
 
Hulpouders  
Voor diverse activiteiten hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar ouders voor luizencontrole 
(dag in overleg, na elke vakantie). Ook zoeken wij twee klassenouders. U kunt zich aanmelden via 
SchouderCom. Daarnaast vinden er nog vele activiteiten plaats waarvoor we uw hulp nodig hebben. 
We zullen t.z.t. een oproep doen via de mail. We waarderen uw hulp.  
 
Samenwerking speelschool  
Er is een samenwerking met de speelschool. Regelmatig komen de driejarigen bij ons op het 
leerplein. Daarnaast sluiten enkele thema’s van de speelschool en kleuterbouw op elkaar aan.  
 
Meer informatie 
Er is een algemene website:  https://www.kindercampusjoseph.nl/ 
Op de website vindt u informatie over school gerelateerde onderwerpen. Ook de 
activiteitenkalender, de schoolgids en de folders met groepsinformatie kunt u hier terugvinden.   
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