Lichamelijke opvoeding
Gymnastiek
Kleuters hebben veel behoefte aan beweging. Dagelijks kunnen ze dit dan ook op het speelplein of
binnen in de speelzaal doen. Vanaf groep 3 gaan de leerlingen voor de gymles naar de DAR. Elke
groep heeft dan anderhalf uur gymles. De kinderen lopen als groep van school naar de gymzaal en
weer terug.
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

Elke dag
Donderdag
Donderdag
Donderdag

(geen vaste tijden)
10.30 uur
8.30 uur
13.30 uur

Schoolplein en speelzaal
Dorpsaccomodatie Rietmolen
Dorpsaccomodatie Rietmolen
Dorpsaccomodatie Rietmolen

Gymkleding
De kinderen van groep 1 en 2 hebben gymschoenen nodig (balletschoenen, of schoenen zonder
veters). Deze blijven op school. De kinderen gymmen in de speelzaal. In de kerstvakantie en de
zomervakantie nemen kinderen hun spullen mee naar huis.
De oudere kinderen nemen op de gymdag hun gymkleding mee naar school en naar huis.
Kinderen vanaf groep 5 douchen na de gymles.
Zwemmen
De kinderen van groep 5-6 hebben in totaal 10 keer een zwemles (de zogenoemde ‘natte’ gymles) in
het Spilbroek in Neede. In overleg met de ouders wordt het vervoer (touringcar) geregeld. De ouders
betalen een kleine bijdrage voor de vervoerskosten. De lessen vinden gemiddeld eens in de vier
weken plaats. In de week dat er een natte gymles voor deze kinderen is, vervalt de gewone gymles.
Er is tijdens deze zwemlessen begeleiding van de groepsleerkracht en een ouder.
Computeronderwijs
Wij gebruiken de computers, laptops en I-pads
- voor het extra oefenen van leerstof (tafels, spelling, software bij methoden, etc.).
- om informatie op te zoeken (bv. via internet)
- om een andere manieren van leren aan te bieden
Voor het gebruik van de computer en de I-pad hebben wij regels opgesteld om te voorkomen dat er
geen vervelende dingen gebeuren. Ons mediaprotocol vindt u op de website.
Techniekonderwijs
Techniekonderwijs voor groep 8 heeft in het afgelopen schooljaar succesvol gedraaid dankzij de
medewerking van vijf vrijwilligers. We hebben de technieklessen geëvalueerd en zien de
toegevoegde waarde van deze lessen binnen ons onderwijsaanbod. Komend schooljaar willen we
doorgaan met de leerlingentechnieklessen. Daarnaast zal techniek als workshop worden aangeboden
aan alle leerlingen.

Onderwijstijd
De kinderen zijn 24 uur (groep 1-4) of 26 uur (groep 5-8) per week op school. Hieronder staat de globale
verdeling van uren per week over de verschillende vormingsgebieden. De tijdsverdeling is niet exact.
Het kan zijn, dat een leerkracht meer tijd voor een bepaald ontwikkelingsgebied nodig heeft. Deze tijd
gaat dan ten koste van een ander domein.
leerjaren 1 en 2 leerjaren 3 en 4 Leerjaren 5-8
in uren
in uren
in uren
Bewegingsontwikkeling
6:15
1:30
1:30
vormingsgebieden

Taalvorming
Rekenkundige vorming
Wereldverkennende vorming
Creativiteitsvorming
Gezond gedrag
Identiteitsvorming
speelkwartier
Weekplan

4:30
4:00
2:30
3:00
2:00
0:30
1:15
24:00

9:45
5:00
2:30
2:15
1:15
0:30
1:15
24:00

9:45
5:00
4:30
1:45
1:15
1:00
1:15
26:00

