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Overgang PO-VO 
In de advisering vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is verandering 

gekomen. 

Binnen Almere zijn er afspraken gemaakt over de overgang van het basisonderwijs naar het 

voortgezet onderwijs.  

Voor het advies dat de basisschool geeft, wordt gebruik gemaakt van diverse gegevens.  

 Er wordt gekeken naar de methode 

onafhankelijke toetsen, de Cito-toetsen. 

 De gegevens van  de toetsen vanuit de 

methodes. 

 De werkhouding en motivatie van de 

leerling. 

 De entree-toets in groep 7. 

Al in groep 6 wordt door de leerkracht, samen met 

de intern begeleider, gekeken naar het niveau 

waarop een leerling, naar verwachting, zal 

uitstromen. 

Dit wordt besproken met de ouders. 

 

In groep 7 wordt er opnieuw gekeken naar het 

verwachte uitstroomniveau.  

Aan het eind van groep 7 worden leerlingen die in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning in 

het voortgezet onderwijs aangemeld bij SLA-VO 

(Stichting Leerlingenzorg Almere-Voortgezet Onderwijs). Dit heet een LWOO aanmelding. 

LWOO staat voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Deze leerlingen worden buiten de school 

getoetst en als zij hiervoor in aanmerking komen, krijgen zij in het VO extra 

ondersteuningslessen, worden zij geplaatst in kleinere klassen, of krijgen een aangepast 

vakkenpakket. 
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Aan het begin van groep 8 wordt het voorlopig advies door de leerkracht besproken met de 

ouders en de leerling. 

Dit voorlopig advies kunt u gebruiken voor de inschrijving van uw kind op het voortgezet 

onderwijs. 

In januari krijgt u dit voorlopig advies op een formulier, welke u kunt gebruiken om uw 

zoon/dochter in te schrijven. 

 

In februari wordt het definitieve advies vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met leerkracht, 

intern begeleider en directie. 

De adviesgesprekken met ouders en leerlingen vinden ook in februari plaats. 

 

Alle leerlingen moeten vóór 1 maart ingeschreven zijn. 

 

Telefonische bereikbaarheid de Architect 
Wanneer u de Architect telefonisch wilt bereiken krijgt u direct een bandje. Daarop krijgt u een 

keuzemogelijkheid om te kiezen uit drie opties, t.w.:  
1. Een ziekmelding doorgeven op de voicemailbox 

2. Iemand spreken op het hoofdgebouw 

3. Iemand spreken op de nevenvestiging 

 

Indien u voor keuze nr. 1 kiest, krijgt het team deze melding in zijn/haar  

e-mailbox. Deze wordt regelmatig afgeluisterd en de boodschap aan de 

betreffende leerkracht doorgegeven. 

Indien u voor keuze nr. 2 kiest, wordt de telefoon opgenomen door een 

teamlid niet voor de klas staat. Het kan dus zijn dat er niet wordt 

opgenomen. In dat geval staan alle aanwezige teamleden voor de klas of 

zijn in bespreking.  

Keuze 3, de nevenvestiging, is lastiger te bereiken. De teamleden staan tijdens de lesuren 

voor de klas en Marian is niet altijd op de nevenvestiging aanwezig. 

Indien niemand de telefoon op kan nemen krijgt u automatisch de voicemail. Graag deze 

inspreken, zodat wij u terug kunnen bellen. 

 

Afwezig juf Esther en juf Barbara 
Juf Esther is vrijdag 25 januari afwezig. De leerlingen van groep 4B worden deze dag verdeeld. 

Juf Barbara is vrijdag 1 februari afwezig. De leerlingen van groep 4A worden deze dag 

verdeeld. 

 

Fietsen op het schoolplein 
Wij vinden het uiteraard heel belangrijk dat de kinderen en andere 

bezoekers van de school (ouders, broertjes/zusjes, etc.), veilig 

over het schoolplein naar school of naar huis kunnen gaan.  

Daarom verzoeken wij iedereen die op de fiets naar school komt, 

voor het schoolplein af te stappen en met de fiets aan de hand 

naar de fietsenrekken te lopen. 

Alle fietsen dienen in de fietsenrekken geplaatst te worden. Ook de 

ouders die hun kind op de fiets naar school brengen en even mee 

naar binnen willen gaan, moeten hun fiets in het fietsenrek 

plaatsen. 

Wij rekenen op uw medewerking. 

http://www.google.nl/imgres?q=telefoon+cartoon&start=106&hl=nl&tbo=d&biw=1680&bih=932&tbm=isch&tbnid=BFbWXGHmiac7SM:&imgrefurl=http://nl.123rf.com/photo_12220980_cartoon-retro-telefoon-geaf-a-soleerd-op-witte-background-3d-weergegeven.html&docid=4q7wTFwbkpHdaM&imgurl=http://us.cdn3.123rf.com/168nwm/rukanoga/rukanoga1202/rukanoga120200260/12217793-cartoon-retro-telefoon-geaf-a-soleerd-op-witte-background-3d-weergegeven.jpg&w=168&h=149&ei=dZL_UPC7OYTF0QWrgYHoDA&zoom=1&iact=rc&dur=2&sig=106248996489125496608&page=3&tbnh=119&tbnw=121&ndsp=60&ved=1t:429,r:64,s:100,i:196&tx=94&ty=70
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Rapporten en oudergesprekken 
Op vrijdag 8 februari krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. 

Op woensdag 13 februari zijn de oudergesprekken.  

Vanaf maandag 4 februari t/m vrijdag 8 februari hangen de intekenlijsten bij de deuren van de 

lokalen. Wilt u daar intekenen op het tijdstip dat u het beste uitkomt? 

Wij verwachten alle ouders voor een gesprek. 

Mocht u niet hebben ingetekend, dan zal de leerkracht van uw kind u uitnodigen op een open 

gebleven tijdstip. Uw kind krijgt maandag 11 februari een briefje met daarop het tijdstip dat 

wij u verwachten mee naar huis. 

 

Cito toetsen 
Alle groepen zijn momenteel druk bezig met het maken van de Cito-toetsen. 

 

Opening Kernconcept Macht en Regels 
Morgen, donderdag 24 januari, starten wij met het kernconcept Macht en Regels. 

Wij gaan dat ’s middags feestelijk openen. Hoe, dat houden we nog even voor ons zelf.  

 

Verjaardag juf Barbara en juf Esther 
Woensdag 30 januari vieren juf Barbara en juf Esther hun verjaardag met de kinderen in de 

klas. De gymlessen gaan gewoon door. 

 
bieb@school 
In de nieuwsbrief van 9 januari heeft u kunnen lezen dat 

we mee doen met het project bieb@school. 

De eerste boeken staan inmiddels al in de kasten. 

De eerste reacties van de kinderen waren: “o, die wil ik 

lezen…, wat een mooie boeken!” 

Binnenkort komen er nog meer boeken. Zodat er voor de 

kinderen nog meer keuze is. 

De boeken van school en vanuit het project worden 

allemaal opnieuw in de computer gezet. 

Hulde aan de biebmedewerkers diee tijdelijk veel 

schrijfwerk hebben. 

De leesconsulent vanuit de bibliotheek Almere, Tineke van 

Gelder, begeleidt het project. 
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o.b.s De Architect 
C van Eesterenplein 1 
1333 KM  Almere 
(036) 7670630 
info@architect.asg-almere.nl 
www.architect.asg-almere.nl 
Bankrekeningnummer 1907882 
 
Nieuwsbrief teruglezen? We plaatsen 
onze nieuwsbrief ook op onze website. 

Brede School 
 

Informatie markt en inschrijving voor brede school activiteiten. 

In de week van 4 februari krijgen de kinderen de nieuwe ladder met activiteiten mee. 

De inschrijving voor de activiteiten vindt plaats tijdens de informatiemarkt. 

Op de informatiemarkt kunnen kinderen en ouders enkele activiteiten bekijken. 

 

Op woensdag 13-02 in de middenruimte van het hoofdgebouw op het C. van 

Eesterenplein, vanaf 11.45 uur zijn de ouders welkom. Vanaf 12.00 uur kunnen de 

kinderen ingeschreven worden. 

Op vrijdag 15-02 in de middenruimte op de M.J. Granpré Molièrestraat. De 

kinderen van de bovenbouw nemen vast een kijkje op de informatiemarkt onder 

schooltijd. Na schooltijd, vanaf 15.00 uur, kunnen de kinderen ingeschreven worden. 

 

 
 

 
Agenda  

24 januari Start Kernconcept Macht en Regels 

5, 6 en 7 februari Cito-eindtoets groep 8 

8 februari Rapporten mee naar huis 

13 februari Oudergesprekken 

14 februari Afsluiting Kernconcept Macht en Regels 

18 t/m 22 februari  Voorjaarsvakantie 

 

 

http://www.architect.asg-almere.nl/

