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Welkom op onze
openbare bassischool

DE PANTA RHEI WIJZER



Openbare bassischool Panta Rhei - De Panta Rhei Wijzer

Hoera, je kind start op onze basisschool! 
De PANTA RHEI WIJZER maakt je wegwijs...

Je kind is 4 jaar 
en start meteen 
op school. 
Er zijn twee 
uitzonderingen:
•	 Je	kind	is	jarig	in	

december	en	start	daarom	

pas	ná	de	kerstvakantie.

•	 Je	kind	is	jarig	in	

mei,	juni	of	juli	en	start	

daarom	ná	de	zomer-	

vakantie.

In deze maanden is het erg 

druk op school. Het is 

rustiger voor je kind om ná 

deze vakanties te starten.

De wekker gaat. Je springt uit bed, hup, in je mooiste kleren. Vandaag is de GROTE dag. Vandaag ga je 
naar de basisschool. Haren kammen. Tandenpoetsen. Rugzakje om. Op de fiets nog dikke pret, iedereen 
mag weten: jíj bent op weg naar school! Maar in de klas is het best spannend. De juf, de kinderen, het 
afscheid van papa en mama. Spannend, maar toch ook leuk. Vandaag gaat er een GROTE wereld voor je 
open. Vandaag ben je GROOT. Vandaag is de GROTE dag.  

Welkom	op	de	Panta	Rhei!
De basisschool is een belangrijk hoofdstuk uit het leven van je kind. Jarenlang dezelfde weg van huis 
naar school, en weer terug. Van kleuterklas naar groep 8: ruim 8000 uur waarin je kind veel leert, 
ontdekt en beleeft. Waarin het zich veilig en gelukkig voelt... op ónze school!

Vanaf deze eerste (grote) dag nemen we je mee op een geweldig basisschoolavontuur. Er komt veel op 
je kind af. Maar ook op jou, de ouder/verzorger. Wij staan voor je klaar, beginnend met dit 
informatieboekje, de Panta Rhei Wijzer. Heb je toch nog vragen, klop gerust bij ons aan. Bij ons op 
school helpen we elkaar, doen we het samen. Welkom!

Even	wennen
Gefeliciteerd, je zoon of dochter is (bijna) 4 jaar en mag naar onze basisschool! Maar eerst komt je kind 
vijf dagdelen oefenen, om rustig te wennen. De leerkracht neemt contact met je op om deze 
wenmomenten in te plannen.

Hoe werkt een oefendag?
• Je brengt je kind om 8:35 uur naar de klas.

• Neem een rugzak met drinken en fruit mee: alles voorzien van de naam van je kind. 

• De leerkracht maakt je kind wegwijs, zodat het snel vertrouwd raakt. Dit gaat vaak het beste 
zonder papa en/of mama erbij. Tip: neem na de kennismaking snel afscheid van je kind, om het 
niet moeilijker te maken dan het misschien al is. Na een paar uur wennen (vaak tót 12:00 uur) haal 
je je kind weer op.  De basisschool is 

een belangrijk hoofdstuk uit 
het leven van je kind



We verwachten dat je 
kind verantwoord eten 
en drinken meeneemt

De (eerste échte) schooldag...
Hoe	begint	de	schooldag?
• De schooldeuren openen om 8:30 uur. Zorg dat je kind uiterlijk om 8:40 uur in de klas is, zodat de 

leerkracht écht om 8:45 uur kan beginnen.
• Neem twee drinkbekers (voor de fruitpauze én boterhammenpauze), een fruitbakje en 

broodtrommel mee: alles voorzien van naam. Plaats de bekers en het fruit in de daarvoor 
bestemde bakken bij de klas. De broodtrommel blijft in de rugzak. We verwachten dat je kind 
verantwoord eten/drinken meeneemt. 

• Hang de jas (mét lusje) aan de kapstok. Zet de tas op het plankje erboven: alles voorzien van de 
naam van je kind.

• Laat gymschoenen (mét naam, en witte zolen) achter in een bak in de klas. Je kind moet ze zelf 
kunnen aan- en uittrekken. Bedenk door het jaar heen: moet ik de gymschoenen omruilen voor 
een grotere maat?

• Neem kort afscheid van je kind in de klas.

Hoe	verloopt	de	schooldag?
• De kinderen zijn om de beurt ‘Hulpje van de dag’. Je kind zit dan naast de leerkracht en mag hem/

haar de hele dag meehelpen. Een grote eer!
• De schooldag begint verschillend: soms starten de kinderen in een kring, soms met materiaal aan 

een tafeltje (ze maken bijvoorbeeld een weekendtekening).
• De activiteiten in de kring of aan het tafeltje zijn gericht op voorlezen, muziek, taal en rekenen, 

poppenkast, spelletjes rondom zintuigen óf de logeerknuffel en ik-tas.
• Na een korte kring begint de speel- en werktijd. Dit heeft altijd betrekking op een bepaald thema: 

de hoeken en activiteiten zijn hierop aangepast.
• De kinderen kiezen een activiteit van het keuzebord of krijgen een opdracht. De leerkracht 

begeleidt, observeert en speelt soms mee, zodat de kinderen goed leren spelen en werken.
• Na het spelen/werken begint de fruitkring. 
• Na de fruitpauze is het tijd voor spel en beweging: buiten of in de speelzaal. We doen spelletjes of 

zetten een parcours uit. 
• Van 12:00 tot 13:00 uur is de boterhammenpauze. De meeste kinderen blijven over op school, 

onder leiding van de overblijfcommissie (leerkrachten hebben pauze). 
• Het middagprogramma start meestal met een taal- of rekenkring. Daarna gaan de kinderen weer 

werken: ze ronden bijvoorbeeld hun ochtendwerkje af, kiezen een nieuwe activiteit óf doen taal-, 
letter- en rekenspelletjes.

Hoe	eindigt	de	schooldag?
• Ophalen: zorg dat je op tijd op het schoolplein staat, op de afgesproken plek. De leerkracht komt 

met de kinderen naar buiten.
• Kinderen die naar de BSO gaan, worden in de aula opgevangen door de leiding van onze 

BSO-partners. Ook de leerkracht weet precies welke kinderen naar de BSO gaan. 
• Soms neemt je kind iets mee naar huis: bijvoorbeeld een werkje, logeerknuffel of de ik-tas. De 

leerkracht geeft (indien nodig) uitleg aan de ouder(s).

 De kinderen zijn
om de beurt hulpje van de dag



Ons onderwijs
Adaptief	onderwijs
De Panta Rhei werkt volgens het principe van adaptief onderwijs: we stemmen het onderwijs af op de 
verschillende behoeften van leerlingen. We werken vanuit methodes én volgen, stimuleren en activeren 
kinderen in hun ontwikkeling. 

Digikeuzebord
In alle groepen 1/2 zijn digikeuzeborden aanwezig. Daarop staan de activiteiten waaruit de leerlingen 
kunnen kiezen. Elke activiteit is gericht op een bepaald thema, waarbinnen alle vakgebieden aan bod 
komen. De oudste kleuters kiezen zelfstandig een activiteit. 

Kinderen	leren	van	én	met	elkaar
Leerlingen van groep 1/2 leren door middel van spel. Daarbij staat samenwerkend leren centraal. Bij elk 
thema worden bijpassende hoeken gemaakt, waar kinderen spelen, werken en leren (van en met elkaar). 
De leerkracht observeert het spel en vraagt kinderen mee te doen aan diverse activiteiten. 

Observatie	en	toetsing
De leerkrachten werken met KIJK, een observatie- en registratiesysteem waarmee ze ‘kijk’ hebben op 
het taal- en rekenniveau, de motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden er 
toetsmomenten plaats. Groep 1 krijgt aan het eind van het jaar een oefentoets. Groep 2 krijgt twee 
keer per jaar citotoetsen (januari en juni), gericht op taal en rekenen. 

 Kinderen leren 
van en met elkaar

De Panta Rhei 
werkt volgens 
het principe 
van adaptief 

onderwijs



Verder goed om te weten...
Schooltijden
Groep 1/2
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 
08:45 - 15:00 uur, Boterhammenpauze: 12:00 
- 13:00 uur. Woensdag: 08:45 - 12:30 uur.

Regeltjes
Schoolregels
Aan het begin van elk schooljaar bespreken en 
oefenen we met de kinderen hoe we met 
elkaar willen omgaan. Soms bedenken 
kinderen zelf ook goede regels. 

Toiletbezoek
Je kind moet zichzelf kunnen redden op het 
toilet. Daarom vragen we ouders dit thuis te 
oefenen. Alleen bij uitzondering helpt de 
leerkracht mee. De afspraken: jongens 
moeten zittend plassen én kinderen wassen 
na ieder toiletbezoek hun handen.

Gezelligheid/hulpouders
Activiteiten 
We organiseren door het jaar heen 
fantasierijke weekopeningen en -sluitingen 
(zie de schoolkalender voor de 
weeksluitingen: fijn als je komt kijken), 
creatieve ateliers en leuke uitstapjes 
(bijvoorbeeld naar dierenparken, musea of 
culturele instellingen).
 

Verjaardag 
Als je kind jarig is, viert het feest in de klas 
(vanaf 5 jaar): ouders zijn dan van de partij. 
Onze voorkeur gaat uit naar gezonde traktaties 
(www.gezondtrakteren.nl). Informeer naar 
mogelijke allergieën van leerlingen. De jarige 
kiest een klasgenootje, dat meeloopt om alle 
andere juffen en meesters te trakteren. Tip: 
deel uitnodigingen voor kinderfeestjes buiten 
schooltijd uit, om teleurstelling bij 
klasgenootjes te voorkomen.

Klassenouder
Elke groep heeft een klassenouder: de 
verbindende factor tussen de ouders en 
leerkracht(en), die onder meer de cadeautjes 
voor de juffen-/meesterdag regelt. Heb je 
vragen of opmerkingen, laat het de 
klassenouder weten.

Hulpouders 
De school heeft veel helpende handjes van 
ouders nodig. Denk aan klassenouders, 
luizenpluizers, leesouders, overblijfouders, 
rijders/begeleiders tijdens uitstapjes én ouders 
die meehelpen tijdens feestelijke activiteiten. 
Wil je iets doen? Laat het de leerkracht weten. 
Houd het ouderportaal in de gaten voor 
verschillende oproepjes.

Aan het begin van 
het schooljaar 
bespreken en 

oefenen we met 
de kinderen hoe 
we met elkaar 
willen omgaan.

 De school heeft
veel helpende handjes van
ouders nodig



Contact
met	de	leerkracht/informatie	over	je	kind

Berichtje	voor	de	leerkracht 
Wil je iets doorgeven, zoals een tandartsbezoek? Schrijf een briefje voor de leerkracht (voorzien van naam), 
om onduidelijkheid te voorkomen.

Wil	je	méér	kwijt? 
Plan een afspraak met de leerkracht om na schooltijd rustig samen te praten. 

Oudergesprekken 
De leerkracht nodigt je na de eerste zes schoolweken uit voor het zes-wekengesprek om de eerste indrukken te bespreken. 
Verder worden er vier keer per jaar tienminuten-gesprekken gevoerd: in oktober/november en april gaat het om 
inloopgesprekken (naar behoefte van de ouders) en in februari en juni/juli om voortgangsgesprekken.

Werkjes/verslagen 
Aan het einde van het schooljaar krijgen alle kinderen hun werkjes mee naar huis. De kinderen uit groep 2 krijgen ook een 
afsluitend verslag.

Herfstleerlingen 
Kinderen die in oktober of november 4 jaar worden en dan in groep 1 starten gaan na de zomervakantie automatisch naar 
groep 2. Samen met de ouders beslissen we wanneer het kind naar groep 3 gaat (wel of niet langer kleuteren). 

zij-instromers 

Gaat je kind nu nog naar een andere school, maar overweeg je over te stappen naar de Panta Rhei? Wij bekijken je aanvraag 
zorgvuldig. Is de overstap wenselijk? Is onze school de juiste plek voor je kind? Is er wel/geen wachtlijst? 
Deze oriëntatieperiode duurt gemiddeld zes weken.

Is je kind ziek?  

Geef dit uiterlijk vóór 08:40 telefonisch door aan de conciërge. Locatie Galjoenstraat: 013 543 72 41, 
Locatie Don Sartostraat: 013 536 49 30.

Meer informatie?
Website - Kijk op www.pantarheitilburg.nl, waar je ook de schoolgids kunt raadplegen. 

Het	ouderportaal is onze belangrijkste informatiebron. Het portaal zorgt voor een goede communicatie tussen de school en 
ouders (onderling), helpt bij het delen van nieuws, het inplannen van gespreksmomenten en bij het optrommelen van 
ouderhulp. Zodra je kind start, ontvang je de inloggegevens. Je bepaalt zelf welke informatie je wilt delen met de school en 
andere ouders. Download meteen de handige app ‘Basisonline Ouderportaal’.

Wij wensen alle 
nieuwe leerlingen 
een‘Panta Rijke’ 

tijd toe! 

Leer, ontdek, 
beleef, maak 

plezier, groei...

 Het ouderportaal 
is onze belangrijkste 
informatiebron


