Groepsweetjes schooljaar 2019 – 2020
Algemeen:
Op tijd op school
We starten de dag in de groep graag met alle kinderen tegelijk. Wij verzoeken u daarom
dringend om ervoor te zorgen dat uw kind op tijd op school is! De leerkrachten hebben dan de
tijd om uw kind te verwelkomen, naar ze te luisteren en daarna gezamenlijk de dag te
starten. Tien minuten voordat de school begint hebben we een inloop. Veelvuldig te laat komen
zijn we verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.
Schooltijden
Voorschool:

ma-di-do-vr
ma-di-do-vr

8:30 - 11:45 (inloop 8:20)
12:30 - 14:15 (geen inloop)

Groep 1-2:

ma-di-wo-do
vr

8:30 - 14:00 (inloop 8:20)
8:30 - 12:00 (inloop 8:20)

Groep 3 t/m 8:

ma-di-wo-do-vr

8:30 - 14:00 (inloop 8:20)

Ik kriebel, jij kriebelt, wij kriebelen
Na elke vakantie wordt er gekriebeld in de groepen. Zo zorgen we er samen voor dat De
Ontdekking vrij blijft van hoofdluis. Voor het nieuwe jaar zijn we nog op zoek naar extra hulp bij het
kriebelen. Meld je aan via: ouderraad@ontdekking.net of spreek even iemand aan van de
ouderraad.
Ouderbijdrage
Ieder kind krijgt één dezer dagen een brief mee over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor
dit schooljaar is vastgesteld op €27,50 per kind. De ouderbijdrage kan worden voldaan door een
overboeking of machtiging (1 of 2 termijnen).
Er is dit schooljaar weer plek bij de Ouderraad
Zin om op een positieve manier een steentje bij te dragen aan de activiteiten op De Ontdekking?
Dan nodigen we je bij deze uit om je op te geven als lid van de Ouderraad. Je bent van harte
welkom! Dit is je kans om de leuke ideeën die je altijd al had ten uitvoer te brengen! Alles gebeurt
in goed overleg met elkaar en iedereen helpt waar hij/zij kan! Meld je aan via:
ouderraad@ontdekking.net of spreek even iemand aan van de ouderraad.
In-en uitgang
Kinderen (en ouders) mogen de ingang kiezen die voor hen het fijnst is. De kinderen van groep 1
t/m 3 komen altijd naar buiten via de hoofdingang. De kinderen t/m groep 3 blijven daar bij de juf
tot ze door een volwassene worden opgehaald.
Verlof en ziekte
Als uw kind niet naar school kan komen, moet u zelf uw kind voor 08.00 uur telefonisch afmelden.
U kunt hiervoor het telefoonnummer van school gebruiken: 0162-42 69 90 of een Whats-App
bericht sturen naar: 0619182346. Maak afspraken met de tandarts, huisarts en andere instanties
zoveel mogelijk buiten de reguliere schooltijden.
De groepsleerkrachten brengen dagelijks de absenties in kaart en deze gegevens worden
verwerkt in onze administratie. Wanneer ongeoorloofd schoolverzuim wordt geconstateerd, zijn wij
verplicht contact op te nemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Oosterhout.
Veelvuldig te laat komen en opvallend veel ziekteverzuim zijn we ook verplicht te melden.
Hierover is regelmatig contact met de leerplichtambtenaar.

Verlof dient u tijdig schriftelijk aan te vragen. Bij de conciërge of de directeur kunt u hiervoor een
formulier krijgen. De directeur zal altijd schriftelijk reageren. Alleen voor gewichtige redenen wordt
verlof verleend (zie ook de schoolgids).
(Rap)portfolio
Drie keer per jaar krijgt u het portfolio van uw kind mee naar huis, aangevuld met informatie door
de leerkracht. In de schoolgids vindt u meer informatie over het (rap)portfolio. De data waarop
het (rap)portfolio mee naar huis gaat, vindt u op de kalender.
Fruitpauze
Op De Ontdekking stimuleren we een gezonde levensstijl. Daarom hebben we 5 GRUIT-dagen. Dit
betekent dat we verwachten dat kinderen alle dagen groenten/fruit bij zich hebben. Daarbij
stimuleren we het drinken van water. Als kinderen geen water lusten, mogen ze in een gesloten
beker iets anders meenemen. Frisdranken met koolzuur en energydrankjes mogen op school niet
door de kinderen gedronken worden.
Lunch
De kinderen eten hun lunch in de klas met de leerkracht. Daarna gaan zij naar buiten en houden
de leerkrachten toezicht op de groep. Bij de lunch hanteren we het principe van gezonde
voeding. We stimuleren de kinderen om het meegebrachte eten op te eten. Als dit na
aandringen niet lukt, maken we er geen drama van. Het overgebleven eten gaat altijd mee naar
huis, zodat u kunt zien wat uw kind heeft gegeten en kunt bekijken of de hoeveelheid goed is.
Voor het eten op school worden geen kosten in rekening gebracht.
Afspraken wat betreft het meegebrachte eten:
- Melk/karnemelk/yoghurtdrink/chocolademelk en fruitsap is toegestaan. Graag in een goed
afgesloten beker. (geen pakjes drinken meegeven)
- Indien uw kind bij de lunch water drinkt, geeft u een lege beker mee.
- Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en eventueel fruit. Wilt u uw kind daarnaast
nog iets lekkers meegeven, denk dan bijv. aan een stukje kaas, komkommer, tomaatje, worteltje
etc.
- Beker en bakje graag voorzien van naam.
- Het eten voor de lunch kan (indien gewenst) geplaatst worden in de koelkast van de
desbetreffende bouw. Er is een koelkast op het speel- en ontdekplein voor de kinderen van groep
1-2. Er is een koelkast voor de kinderen van groep 3, 4 en 8 in het werklokaal tussen groep 3 en 4.
Voor de groepen 5, 6 en 7 staat er een koelkast in het werklokaal in de gang van de groepen 5
en 6. Als u geen gebruik maakt van de koelkast, kan het eten gewoon in de tas blijven zitten.
Goede communicatie is ook van belang bij het lunchen op school. Soms is het belangrijk dat
bepaalde informatie over uw kind bekend is. Meld u medicijngebruik en allergieën bij de
leerkracht, voor zover dit nog niet bekend is.
Verjaardagen
Tot en met groep 3 zijn ouders welkom bij de verjaardag van hun kind. In de groepen 1-2 wordt
met de leerkracht een afspraak gemaakt om de verjaardag in de klas te vieren. In groep 3 wordt
de verjaardag aan het einde van de dag gevierd. Vanaf groep 4 wordt de verjaardag zonder
ouders gevierd.
Trakteren
Kinderen mogen alleen ‘gezond’ trakteren op De Ontdekking. Deze traktaties worden tijdens het
vieren van de verjaardag uitgedeeld en gezellig samen opgegeten. Een gezonde traktatie is een
traktatie waar niet te veel vet en suiker in zit. Via internet zijn tal van tips voor een gezonde
traktatie te vinden.
NB. Op een aantal momenten per jaar mag op De Ontdekking nog wel ‘gesnoept’ worden. Dit
doen we bij speciale gelegenheden en deze traktaties worden verzorgd door school en/ of
ouderraad.

Ouderhulp
Binnen ons onderwijs kan uw hulp niet gemist worden! Onze hulpvragen en mededelingen kunt u
vinden in de nieuwsbrief ‘Ontdek(t)!' en worden aan (of bij) de klassendeur opgehangen. Ook de
contactouders kunnen u benaderen voor extra hulp.
Bewegingsonderwijs
De kinderen van groep 3 t/m 8 sporten in sporthal Oosterheide. Geef uw kind sportkleding en
schoenen (zonder zwarte zolen) mee. Als deodorant is alleen een roller of stick toegestaan.
Alle groepen sporten op dinsdag:
Dinsdag
8.30
9.45
10.45

Zaal 1
groep 3: juf Marissa en juf Daniella
groep 4: juf Lichelle en juf Anja Evers
groep 5: meester Marc

Zaal 2
groep 8: juf Kirsten
groep 7: juf Anja van Haren en juf Shirley
groep 6: juf Steffy

Daarnaast hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 op donderdag begeleid buitenspel. Het is
prettig als de kinderen op deze dag kleding dragen waarin zij goed kunnen bewegen en
schoenen waarop zij goed kunnen rennen.
Kom binnen!
Tijdens de inloop zijn de leerkrachten er voor de kinderen. Uiteraard kunt u even een boodschap
doorgeven. Met vragen, problemen of een gesprekje kunt u altijd terecht. Maak dan even een
afspraak voor ná schooltijd. U kunt dit ook doen door een briefje (met uw boodschap) met uw
kind mee te geven.
Spullen en gidsen bij thema
Spullen met betrekking tot het thema mogen altijd mee naar school genomen worden. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen en ouders betrokken zijn bij het thema en er ook zorg voor dragen. Dus
als u iemand bent of kent, die veel weet over het thema, of waar we een bezoekje aan kunnen
brengen, laat het ons weten!
Thuisactiviteit
In de school spreken we niet over huiswerk, maar over: thuisactiviteiten. We hebben hier samen
afspraken over gemaakt. Vanaf de voorschool verwachten we dat de kinderen bijvoorbeeld al
iets van thuis meenemen voor een thema. We hebben de volgende afspraken:
Groep 1 t/m 4 (ongeveer wekelijks):
- Iets meenemen voor een thema
- Met ouder(s) thuis iets lezen, bekijken of maken.
- Lekker zelf lezen.
- Thuis nog eens oefenen met bijvoorbeeld lezen, rekenen (keersommen) en/ of spelling. Bij de
leerkracht kunt u tips vragen om thuis te kunnen oefenen.
- groep 4: Muiswerk vanaf januari.
Groep 5 en 6 (1x per week):
- Individuele activiteit (lezen, schrijven, rekenen, tafels/klok oefenen)
- Studeren: thematoets
- Thematische spullen meenemen (afspraak is afspraak)
- Thematisch onderzoek (informatie opzoeken, afspraken maken met deskundigen, naar de
bibliotheek, etc.)
- Presentatie voorbereiden
- Muiswerk

Groep 7 en 8 (wekelijks 50 minuten):
- Muiswerk
- individuele activiteit ((werkwoord)spelling, rekenen enz.)
- Studeren: thematoets
- Thematische spullen meenemen
- Thematisch onderzoek (informatie opzoeken, afspraken maken met deskundigen, naar de
bibliotheek, etc.)
GSM/ Smartphone/ tablet
In deze tijd is de smartphone niet meer weg te denken in het leven van onze kinderen. Kinderen in
de bovenbouw beschikken vrijwel allemaal over een apparaat. De smartphone en/ of tablet
mag in principe mee naar school, maar het is van belang te weten dat de school niet
aansprakelijk gesteld kan worden bij verlies, schade of diefstal. Meenemen van dit soort
apparatuur is dus onder volledige verantwoordelijkheid van ouders. Daarbij is het gebruik ervan
alleen toegestaan met toestemming van de leerkracht en is het maken (en publiceren) van foto-/
en videomateriaal zonder uitdrukkelijke toestemming verboden.
Voorbeelden waarbij leerlingen de telefoon/tablet op school kunnen gebruiken:
- Opzoeken van een woord in het woordenboek en op vandale.nl
- Scannen van QR-codes waardoor de leerling op een door de leerkracht geselecteerde site
terecht komt.
- Maken van (film/foto) presentaties bij een thema.
- Opzoeken van informatie bij een onderzoeksvraag.
- Rekenmachine (wanneer dit in de les wordt vermeld)
- Stopwatch (lezen, begeleid buitenspel, rekenen)
- Lezen (via de gratis app Wattpad kunnen de kinderen zelf boeken lezen en ook schrijven)
- Een digitaal portfolio bijhouden (pilot)
- etc...

Informatie vanuit de groep van uw kind
Onderbouw
In de groep
Juf Jolanda (maandag, dinsdag) en juf Maaike (woensdag, donderdag, vrijdag) zijn de
leerkrachten van groep 1-2a.
Juf Jessica (maandag, donderdag en vrijdag) en juf Elly (dinsdag en woensdag) zijn de
leerkrachten van groep 1-2b.
Juf Maaike, juf Jolanda en juf Olga zullen samen zorgen voor ondersteuning in de groepen.
Juf Yvonne is de intern begeleider.
Ook komen er dit jaar weer verschillende stagiaires met ons meedoen.
Woordenschat
Om goed te kunnen begrijpen wat er gelezen wordt, is het belangrijk dat kinderen de betekenis
van woorden en begrippen kennen. Hieraan besteden we dan ook veel aandacht in de
groepen. Dit is ook belangrijk voor thuis. Kinderen horen en zien veel in hun omgeving. Neem ze
regelmatig mee op pad, laat je kind meehelpen bij (huishoudelijke) activiteiten en praat lekker
samen over wat je ziet en doet.
Brengen en halen van uw kind
Wilt u uw kind op tijd (om 08:20 uur) naar de klas brengen? We vinden het leuk als ouders nog
even kort samen met hun kind een boekje lezen, spelletje doen of een werkje bekijken.
Bij het naar huis gaan blijven de kinderen bij de juffen staan als de persoon door wie ze worden
opgehaald er nog niet is. Ook hier ons verzoek op tijd te komen. Als u de juf nog even wilt
spreken, kan dit uiteraard, maar graag wel even wachten tot alle kinderen opgehaald zijn.
Lezen & leesplezier
Op school besteden we veel aandacht aan lezen, waarbij het leesplezier voorop staat. Ook thuis
kunt u meewerken om het leesplezier van de kinderen te vergroten door met uw kind naar de
bibliotheek te gaan, samen in boeken te kijken, te lezen en natuurlijk door lekker voor te lezen.
Namen op fruit en rugtassen
Graag thuis al de namen van de kinderen op het fruit en de rugtas schrijven. Dit voorkomt een file
bij de ingang van de klas.
Gymschoenen
Wilt u uw kind gymschoenen meegeven zonder veters. De zolen mogen niet zwart zijn. De
gymschoenen blijven op school. Graag de naam van uw kind op de gymschoenen zetten.
Suggesties
Thuis kunt u veel ondersteunende activiteiten doen die goed zijn voor de ontwikkeling van uw
kind. Denk bijvoorbeeld aan het spelen van gezelschapsspelletjes, het kijken naar Koekeloere of
Sesamstraat. Ook zijn er diverse educatieve apps te downloaden zoals de Zappelin-app. Hiermee
leren ze spelenderwijs al veel op het gebied van de kleuren, vormen, rekenen, enz.
Weekoverzicht
Bij de ingang van ieder klaslokaal hangt wekelijks een overzicht met de belangrijke activiteiten
voor die week.

Informatie vanuit de groep van uw kind
Middenbouw
In de groep
Juf Marissa en juf Daniëlla (LIO) zijn de leerkrachten van groep 3.
Juf Lichelle (maandag, dinsdag en vrijdag) en juf Anja Evers (woensdag en donderdag) zijn de
leerkrachten van groep 4.
Juf Elke en juf Anja zorgen voor de ondersteuning in de groepen.
Juf Yvonne is de intern begeleider van groep 3, juf Joyce is de intern begeleider van groep 4.
Ook komen er dit jaar weer verschillende stagiaires met ons meedoen.
Brengen en halen van uw kind
We vinden het belangrijk dat de kinderen op tijd in de klas zijn, zodat we na de tweede zoemer
(08:30 uur) meteen kunnen beginnen. Bij het naar huis gaan blijven de kinderen van groep 3 voor
de hoofdingang bij de juf staan als de persoon door wie ze worden opgehaald er nog niet is.
Groep 4 komt via ‘het Laantje’ zelf naar buiten.
Sporten
Alle groepen sporten op dinsdag. We doen dit in sporthal Oosterheide. Groep 3 start de dag in de
sporthal, graag dan ook de kinderen in de ochtend hier naartoe brengen. De deur gaat om 08:30
uur open. De kinderen van groep 4 lopen met de juf naar de gymzaal om 09:30 uur.
Vereiste sportkleding: korte broek, t-shirt en gymschoenen (geen zwarte zolen).
Lezen & leesplezier
Op school besteden we veel aandacht aan lezen, waarbij het leesplezier voorop staat. Ook thuis
kunt u meewerken om het leesplezier van de kinderen te vergroten door met uw kind naar de
bibliotheek te gaan, samen in boeken te kijken, te lezen en natuurlijk door lekker voor te lezen. Op
vrijdagochtend bent u van harte uitgenodigd om tot 08:45 uur met een groepje kinderen mee te
lezen.
Televisie en computer
Op de televisie en via internet zijn prachtige programma's te vinden die interessant zijn voor
kinderen. Bijvoorbeeld: Het Jeugdjournaal en Klokhuis. Aansluitend op de aanvankelijk
leesmethode “veilig leren lezen” kunt u op internet bijvoorbeeld vinden: http://www.leesdas.nl/
Via de website van de school zijn veel goede, educatieve programma's te vinden.
Woordenschat
Om goed te kunnen begrijpen wat er gelezen wordt is het belangrijk dat kinderen de betekenis
van woorden en begrippen kennen. Hieraan besteden we dan ook veel aandacht in de
groepen. Dit is ook belangrijk voor thuis. Kinderen horen en zien veel in hun omgeving. Neem ze
regelmatig mee op pad, laat je kind meehelpen bij (huishoudelijke) activiteiten en praat lekker
samen over wat je ziet en doet.
Rekenen
Rekenen begint al vroeg. Kinderen wegen, meten en tellen in (en vanuit) spel. In groep 3 werken
we aan de rekendoelen d.m.v. spellen en ander materiaal. Vanaf groep 4 maken we gebruik van
de methode Wereld in Getallen. Vanaf januari gaan de kinderen uit groep 4 daarnaast ook, (als
thuisactiviteit) werken met het oefenprogramma Muiswerk.
Groepsoverstijgend
In de groepen 3 en 4 gaan we thematische activiteiten, daar waar het kan, groepsoverstijgend
vormgeven.
Weekoverzicht
Bij de ingang van ieder klaslokaal hangt wekelijks een overzicht met de belangrijke activiteiten
voor die week.

Informatie vanuit de groep van uw kind
Bovenbouw
In de groep
Meneer Marc is de leerkracht van groep 5.
Juf Steffy is de leerkracht van groep 6.
Juf Shirley (dinsdag, woensdag, donderdag) en juf Anja van Haren (maandag en vrijdag) zijn de
leerkrachten van groep 7.
Juf Kirsten is de leerkracht van groep 8.
Juf Daphne zorgt voor de ondersteuning in groep 6. Juf Goksu en juf Ramona zorgen voor de
ondersteuning in de groepen 7 & 8.
Juf Joyce is intern begeleider van de bovenbouw.
Ook komen er dit jaar weer verschillende stagiaires met ons meedoen.
Mini-ondernemingen
De kinderen in de bovenbouw zijn verantwoordelijk voor mini-ondernemingen zoals de Schooltuin,
de Lettertuin, de Speel-o-theek, Het Kinderpersbureau en de Kinderraad . In de loop van het
schooljaar gaan we onderzoeken hoe we dit gaan voortzetten en waar mogelijk gaan uitbreiden.
Wilt u meehelpen bij ons mini-ondernemingen? U bent van harte welkom! De miniondernemingen zijn actief op woensdag van 12:30 uur tot 14:00 uur. Graag aanmelden bij de
leerkracht van uw kind.
Samen zorgen
Eén van onze huisregels is: We zorgen voor onze omgeving en zijn zuinig op onze spullen. In alle
groepen besteden we hier veel aandacht aan. In de bovenbouw doen we dat ook door
bijvoorbeeld de weekbeurt waarbij kinderen na schooltijd even helpen om het lokaal op te
ruimen. Daarnaast zorgen we voor onze omgeving door het Kindcentrum en de omgeving vrij te
houden van zwerfvuil.
Ook zorgen we voor onze schooldieren: de konijnen. Een aantal leerlingen zijn kippencoach. Zij
weten precies hoe ze onze dieren goed moeten verzorgen! Gedurende het schooljaar gaan zij
de kinderen uit de groepen 5 en 6 opleiden. Alle kinderen krijgen zo de kans om te ontdekken wie
er echte interesse en affiniteit mee heeft en mogelijk de nieuwe coaches kunnen worden!
Woordenschat
Om goed te kunnen begrijpen wat er gelezen wordt is het belangrijk dat kinderen de betekenis
van woorden en begrippen kennen. Hier kunt u thuis ook veel aan doen! Kinderen zien en horen
veel in hun omgeving. Praat en lees erover samen met uw kind. Of ga samen eens op pad. Kijk
ook samen naar programma's als Willem Wever, 't Klokhuis en het Jeugdjournaal!
Lezen & leesplezier
Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zetten we in op de
leesontwikkeling en het leesplezier van kinderen en lezen we (ook in de bovenbouw) 'lekker'
veel. Ook thuis kunt u meewerken om het leesplezier van de kinderen te vergroten. Dit kunt u
doen door bijvoorbeeld samen met uw kind naar de bibliotheek te gaan, dagelijks ongeveer 15
minuten (samen) te lezen en natuurlijk door lekker voor te lezen.
Verkeer
In alle groepen is er aandacht voor het veilig deelnemen aan het verkeer en het begrijpen van
verschillende verkeerssituaties. In groep 7 ligt hier wat meer de nadruk op en nemen alle kinderen
uit groep 7 deel aan het Landelijk verkeersexamen (theorie en praktijk). Er is één verkeersouder
voor alle activiteiten rondom verkeer. Daarnaast hebben we regelmatig extra hulp nodig bij
verschillende activiteiten. Mocht u graag willen ondersteunen? Laat het even weten aan de
leerkracht van uw kind!
Ook bereiden we groep 8 voor op het fietsen naar het Voortgezet Onderwijs, door zoveel
mogelijk per fiets naar onze uitstapjes te gaan. Hierbij is het wel van belang dat kinderen goed op

de hoogte zijn van de verkeersregels en het liefst hun verkeersdiploma hebben gehaald.
NIO
In september wordt de NSCCT-toets afgenomen bij alle kinderen in groep 7. NSCCT staat voor
Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten test. (https://www.nscct.nl/) Het is een onderdeel van de
door de Rijnlandse School ontwikkelde werkwijze om beter zicht te krijgen op de cognitieve
capaciteiten van kinderen. Hiermee kunnen leerkrachten in het primair- en voortgezet onderwijs
hun instructies nog beter afstemmen op de ontwikkelingsbehoefte van kinderen.
Leidinggevenden krijgen de toegevoegde waarde van hun scholen in beeld en hebben hiermee
een eigen antwoord over de resultaten naar de inspectie. Het verschil tussen een intelligentietest
(als NSCCT) en een schoolvorderingentoets (als Cito) is dat een school-vorderingentoets meet
wat kinderen hebben geleerd in hun onderwijsjaren (de feitelijke schoolprestaties) en een
intelligentietest bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties). Middels
een brief ontvangen de betreffende ouders hierover binnenkort meer informatie.
Bewegingsonderwijs
Alle groepen sporten dit jaar op dinsdag. Hierbij zijn gymkleren (shirt en broek) en gymschoenen
verplicht. Als deodorant is alleen een roller of een stick toegestaan, aangezien spuitbussen voor
vervelende gassen zorgen.
Eindtoets
Op 15 en 16 april wordt de eindtoets afgenomen in groep 8. Komend schooljaar gaan we
wederom de IEP-eindtoets afnemen. Hierover wordt u later in het jaar nog verder geïnformeerd.
De eindtoets ‘meet” onder andere de kennis en vaardigheden die de kinderen hebben van taal
en rekenen.
Het schooladvies, dat de schoolverlaters medio februari krijgen, staat centraal bij de toelating tot
het voortgezet onderwijs. De eindtoets geeft een tweede, schoolonafhankelijk, advies.
Voortgezet onderwijs (VO)
Er is een aparte informatieavond op donderdag 12 december voor ouders van kinderen uit de
groepen 6, 7 en 8, waarop alle informatie met betrekking tot het middelbaar onderwijs stap voor
stap wordt uitgelegd. Op deze avond is er volop ruimte om vragen te stellen.
Is er na deze avond iets nog niet helemaal duidelijk? Kom gerust even langs!
Schoolkamp
Onze schoolverlaters gaan dit jaar op 9, 10 en 11 maart op kamp. In de loop van het schooljaar
krijgt u meer informatie over deze bijzondere dagen voor onze schoolverlaters.
Mobielgebruik
Kinderen mogen (op eigen risico) een mobiel mee naar school nemen. Deze wordt bij
binnenkomst ingeleverd bij de leerkracht.

