Veel gestelde vragen
Werken er ook meesters bij jullie?
Ja, er werken vijf meesters bij ons op school. Dat zijn de meesters in groep 4, 6, 8, de
gymleerkracht en een leerkrachtondersteuner.

Hoe gaan jullie om met pesten?
We werken met de lesmethode De Vreedzame School. Deze methode heeft als doel een
positief en prettig klimaat in de klas te creëren. De kinderen leren ook wat zij zelf kunnen
doen als er iets gebeurt wat zij niet leuk vinden en hoe zij op een goede manier hiermee om
kunnen gaan. Daarnaast hanteren we in de hele school de Vijf Gouden Regels:
1. We luisteren goed naar de leerkracht en elkaar.
2. We werken rustig.
3. We zorgen goed voor onze spullen en voor die van de ander.
4. We zijn aardig voor elkaar en helpen elkaar.
5. We zijn allemaal anders en dat is juist leuk.

Besteden jullie aandacht aan cultuur?
Op De Peppelaer hebben we een cultuurmenu. De cultuurlessen zijn verweven in de thema’s
waar alle jaargroepen mee werken. Per thema worden er minimaal vijf lessen beeldende
vorming gegeven (hierbij kunt u denken aan tekenen of schilderen, textielverwerking,
fotografie, werken met hout, klei etc.). Per thema wordt ook aandacht besteed aan de
cultuurdomeinen dans, muziek en drama. Daarnaast gaan alle groepen op excursie en/of
naar het theater.

Hoe vaak wordt er gegymd?
Vanaf groep 1 tot en met groep 8 hebben de kinderen hebben 2x per week gym. De groepen
1/2 eens in de week van een vakdocent, de groepen 3 t/m 8 twee keer per week van een
vakdocent.

Krijgen kinderen Engels?
Ja, vanaf groep 1.

Wat wordt er van ouders verwacht?
Ouderhulp is van harte welkom, maar alleen als dit uitkomt.

Als kinderen extra uitdaging nodig hebben, hoe gaan jullie daar mee om?
Kinderen die meer aankunnen op cognitief gebied krijgen bij spelling, taal en begrijpend
lezen aanbod op hun niveau. Rekenen doen we via een adaptief rekenprogramma, dit
betekent dat de sommen automatisch aangepast worden aan het niveau van het kind.

Welke extra hulp kunnen kinderen krijgen?
Kinderen die bepaalde leerstof lastig vinden, krijgen extra instructie van de eigen leerkracht.
Mocht er meer hulp nodig zijn, dan zijn er onderwijsassistenten beschikbaar. Mocht blijken

dat kinderen beter met hun handen leren dan met hun hoofd, dan is er de mogelijkheid om
eens per week met de leerkrachtondersteuner een andere activiteit te doen zoals kook- en
technieklessen. De ervaring heeft ons geleerd dat kinderen door even uit de klas te zijn, erna
weer beter gemotiveerd zijn voor hun werk in de klas.

Wat mogen kinderen meenemen als tussendoortje?
Als tussendoortje ‘gruiten’ we; Dit betekent dat kinderen groente of fruit meenemen. Indien
dit niet genoeg is (bijvoorbeeld bij oudere kinderen), dan mogen zij nog een boterham
meenemen.

