
 “betrokken bij de ontwikkeling van uw kind”



Deze avond

Voorstellen

Onze school

Aanmelden op de Vuurvlinder

Rondleiding door leerlingen



Even voorstellen:
Leerkrachten

Management

Internbegeleiders

Ondersteunend personeel

Conciërges

Vakdocenten gym

Vakdocent muziek

Plusgroep docent

Werkdruk vermindering

Administratief medewerker



Praktische 
informatie

 Er zitten tussen de 500 en 550 leerlingen op De Vuurvlinder. Deze 
zijn verdeeld over 21 groepen. Dat is de maximale schoolgrootte.

 Gemiddelde groepsgrootte is 25 kinderen

 Groep 1-2 Heterogeen

 Groep 3 t/m 8: Homogeen

 VSO en BSO

 Samenwerking met de Bloemenkinderen

 Naschoolse activiteiten



VISIE VAN 
ONZE 
SCHOOL

Visie en missie

 Onze missie is: De Vuurvlinder, betrokken bij de ontwikkeling van 
uw kind!

 Wij werken vanuit de visie van het Ervaringsgericht 
onderwijs (E.G.O).

Met ons onderwijs werken we aan 4 hoofddoelen:

 Een gezonde emotionele basis

 Exploratiedrang

 Basiscompetenties/life skills

 Een basishouding van verbondenheid



Kernwaarden

Welbevinden Betrokkenheid

 De wereld willen ontdekken

 Aandachtig

 Nieuwsgierig

 Intrinsiek gemotiveerd

 Tong uit de mond.

 Voldoening

 Genieten

 Plezier beleven

 ontspannen

 Innerlijke rust tonen

 Weerbaar en assertief zijn

 Energiek



Factoren die bijdragen aan het 
ontwikkelproces

Goede sfeer Werken op niveau Werkelijkheidsnabij

Activiteit Eigen initiatief



Organisatie-
vormen

Kring Contractwerk Projectwerk Atelier Vrije keuze



Kring

Gericht op sfeer en relatie.

Ook groepsoverstijgend, zoals; 
weekopening en weeksluiting



Contractwerk

Gericht op werken aan eigen niveau

Contractbrief of een planbord



Projectwerk
Gerichtop werkelijkheidsnabij

Bijvoorbeeld: 
Themahoeken,excursies,gastdocenten,
klasofschoolbredeprojectenen
schriftelijke projecten.

Gekoppeldaanwereldorientatie



Atelier

Gerichtop creatiefenexpressief

In de eigen klasof groepsoverstijgend.



Vrije keuze

 Gericht op vrij leerlingeninitiatief

 In de middenbouw en bovenbouw
altijd met een plan



Aanbod en rooster

• Het concept Ervaringsgericht Onderwijs
• Opbrengstgericht werken
• Handelingsgericht werken
• Executieve functies
• Digitale geletterdheid

Ochtend: Leren van basiskennis via de 
vakgebieden:

Middag: Toepassen van basisvaardigheden van 
basistechnieken



Schooltijden

 5 gelijke dagen continurooster

 Schooltijden: 08.30u tot 14.15u

 Inloop van 08.15u tot 08.30u.
Op maandag- en vrijdagochtend 
met ouders.

Groep 1-2 Groep 3 t/m 5 Groep 6 t/m 8

8:15 Inloop
8:30 Start ochtend
10:15 vervolg 
ochtend
12:00 Pauze/ eten
12:30 Start middag
12:45 Mogelijkheid 
tot Buitenspelen
14:15 Einde middag

8:15 Inloop
8:30 Start ochtend
10:00 Speelkwartier
10.15 Vervolg ochtend
11:45 Pauze/ spelen
12:15 Pauze/ eten
12:30 Eten/ start middag
14:15 Einde middag

8:15 Inloop
8:30 Start ochtend
10:15 Speelkwartier
10.30 Vervolg ochtend
12:00 Pauze/ eten
12:15 Pauze/ spelen
12:45 Start middag
14:15 Einde middag



Groeps-
samenstelling

 Groep 1 / 2 : Heterogene klassen

 Groep 3 t/m 8: Homogene klassen

 Groepssamenstellingswissel van groep 2 naar 3 en van groep 5 
naar 6.

 Groep overstijgende activiteiten



Leerlingvolg-
systeem

 Observaties

 Methode toetsen

 CITO (LOVS)

 Eindtoets Route 8

 ParnasSys

 Looqin

 Verslagen

 Oudergesprekken



Start op onze 
school in groep 
1-2

• 3 jaar: eerste contact met het kinderdagverblijf/gastouder of 
ouders/verzorgers.

• 3,9 jaar: overdracht met kinderdagverblijf/gastouder of 
ouders/verzorgers

• 3,11: jaar: kennismaking/huisbezoek
• 2 wendagen
• Ontvangst in de klas

• Kinderen die 4 weken voor de zomervakantie jarig zijn, of in de 
zomervakantie jarig zijn. Starten na de zomervakantie.



Ouders op 
onze school

 Ouderbetrokkenheid
 Ouderhulp

• Overblijven
• Ateliers / vrije keuze
• Projecten
• Uitstapjes/excursies
• Eindejaarsschoonmaak
• Bibliotheek
• OR
• MR

 Oudercommunicatie; Parro, 't Lopend Vuurtje
 Ouderbijdrage



AANMELDEN?

Aannamebeleid

Aanmelden voor 1 november van het schooljaar 
waarin uw kind 3 jaar wordt.

Tot 3 jaar is een aanmelding altijd 
een vooraanmelding.

Na contact kinderdagverblijf/gastouder of andere 
organisatie wordt de vooraanmelding automatisch 
omgezet in een aanmelding.

Neem een aanmeldformulier en brief met uitleg over 
aanname mee aan het einde van deze 
informatieavond.



RONDLEIDING DOOR LEERLINGEN

Morgen!

Vanaf 09.00u ontvangst via de 
hoofdingang.

Leerlingen nemen u mee en laten de 
school zien.

Heeft u dingen/ruimtes die u graag wil 
zien, geef dit door aan de leerlingen.



Gezonde school
 Fruit mee voor de kleine pauze

 Gezonde lunch voor de grote 
pauze

 Bekers mee in plaats van 
pakjes drinken

 Traktaties gaan mee naar huis



Bibliotheek 
in de school



Vragen?
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