
 

 

 

 

Welkom op de Pionier 



 

Wat lees je allemaal in dit 

boekje? 

 

 

1. Wat is de Pionier voor een school? 

 

2. Op school zijn verschillende klassen. 

 

3. Zo gaat het op de Pionier. 

 

4. Hoe ziet een schooldag er op onze 

school uit? 

 

5. Maar op de Pionier doen we nog veel 

meer! 

  

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Welkom! 
 

 

Welkom op de Pionier.  

In dit boekje willen we graag vertellen hoe 

het bij ons op school gaat.  
Veel kinderen van de Pionier gaan ook naar 

de Bascule.  
Bekijk dit boekje maar goed, misschien wel 

samen met je ouders. Heb je nog vragen 
dan horen we het graag als je bij ons langs 

komt. 
 

 

 
 

 
 

  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  



 

 

1. Wat is de Pionier voor 

een school? 

 

De Pionier is een speciale school met kleine 

klassen. 
We vinden  het belangrijk dat kinderen 

ontdekken waar ze goed in zijn. Maar ook 
dat je leert hoe je geholpen kunt worden.  

Zo merk je dat leren leuk kan zijn.  

Ook speciaal is dat veel kinderen onder 
schooltijd ook naar een groep van de 

Bascule gaan om daar aan hun leerpunten 
te werken. Als je net op de groep bent ga je 

kort naar school en als je daar bijna afscheid 
gaat nemen ga je weer de hele dag naar 

school. De mensen die op school werken 
willen je graag helpen.  

 

De Pionier is ook een gewone school!  

Een school waar je leert lezen en rekenen en 
zo.  

Hierover lees je verder in dit boekje veel  
meer.  



  

 
 

Kinderen zijn niet lang op de Pionier.  
We zoeken na een tijdje een school die goed 

bij je past.  
Dat kan ook je vorige school zijn. 

Kinderen die bij ons op school zijn, wonen 

meestal niet dichtbij. Ze komen dan met 
een busje of met de taxi naar de Pionier. 

Veel kinderen gaan na school naar een 
groep waar je dan andere dingen leert. 

Sommige kinderen slapen ook op de groep, 
en komen vanaf de groep naar school.  

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

2. Op school zijn 

verschillende klassen.   

 

De jongste kinderen gaan naar de 

Onderbouw. In de Onderbouw leer je veel 

dingen die belangrijk zijn voor school. Je 

leert bijvoorbeeld hoe je goed aan je tafel 

kan zitten en hoe je goed kunt luisteren 

naar je juf. Ook oefen je al met rekenen, 

lezen en schrijven. Wat leuk is aan de 

Onderbouw is dat je er veel leert door te 

spelen. 

 

Dan hebben we de Middenbouw 1. Als je in 

deze klas komt, ben je meestal tussen de 7 

en 9 jaar. In deze klas wordt meer gewerkt 

dan in de Onderbouw. Logisch, want je bent 

al wat ouder. Natuurlijk blijft er ook nog wel 

tijd over om te spelen.   



  

 

In de Middenbouw 2 kom je als je tussen 9 

en 11 jaar bent.  Behalve lezen en rekenen  

krijg je nu ook nieuwe vakken, zoals 

wereldoriëntatie. Dan kijk je bijvoorbeeld  

Nieuws uit de Natuur. 

 

In de Bovenbouw ben je meestal 11 jaar of 

ouder. Je snapt wel dat er minder tijd is om 

te spelen. De voorbereiding op de 

middelbare school is in deze klas belangrijk. 

 

We kijken goed welke klas het best bij jou 
past. We kiezen er een  waar kinderen in 

zitten die dezelfde dingen moeilijk vinden als 
jij.  

Op de Pionier zitten nooit meer dan 12 

kinderen in een klas. 

  



 
 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. Zo gaat het op de 

Pionier. 

 

Op de Pionier vinden we het belangrijk dat 

iedereen zich veilig en welkom voelt.  

Daarom hebben we afspraken gemaakt. Wat 

vinden wij het belangrijkst? 

 

We gaan respectvol met elkaar om 

 

Dat zie je daarom in de hele school in de 

paraplu.  

Daar horen deze afspraken bij: 

 We zijn aardig tegen elkaar 

 Je gebruikt je stem op een rustige 

manier 

 Handen en voeten zijn bij jezelf 

 Wij gaan zuinig om met de spullen  



 
 

 

 

 

 

  



 

 

We doen allemaal ons best om ons hieraan 

te houden, de kinderen maar natuurlijk ook 
de meesters en juffen!  

Dan wordt naar school gaan leuk. 

  

 

Zo gaat het op het schoolplein. 

 

Op het plein zijn gekleurde vakken gemaakt. 

In elk vak kun je iets anders spelen, zoals 

klimmen, met de kar of fiets rijden, 

voetballen of schommelen. Ook op het plein 

hebben we afspraken om het veilig en 

gezellig te maken. Deze kun je zien op de 

borden op het plein. 

Bij de deur zijn rode tegels. Hier gaan we op 

staan voor we naar binnen gaan. 

Er is ook een klein plein. Je hoort van je 

meester of juf op welk plein jouw klas in de 

pauze speelt.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Zo gaat het in de klas. 

 

In iedere klas zijn afspraken die speciaal 

voor jouw klas gemaakt zijn. Jullie oefenen 

hier samen mee. Deze afspraken kun je zien 

in de drie “taartpunten” die in de klas 

hangen.  

 

Geel: zo luister ik naar de juf of meester 

 

Roze: zo ben ik in de klas 

 

Blauw: zo werk ik 

Soms spreekt de juf of meester met je af 

dat je een eigen leerpunt krijgt. Meestal 

komt dit op je tafel zodat je er goed aan kan 

denken. Dat helpt als er iets is dat  je 

moeilijk vindt op school!  



 

 

 

  



  

 

Aan het einde van de dag kijk je samen met 

de juf of meester of het gelukt is om je aan 

de afspraken te houden. Je krijgt daar een 

beloning voor. In sommige klassen werkt dit 

met punten, in andere klassen met smiley’s 

of met  bolletjes.  

 

 

Zo gaat het bij de gym. 

 

Twee keer per week ga je met de klas 

gymmen. We lopen dan naar de gymzaal. 

Net als op het schoolplein wacht je op de 

stip totdat meester Tom je roept. Ook in de 

gymzaal zie je de afspraken duidelijk op de 

borden op de muur. 

 

  



 

 

 

 

  



 

 



 

Naamloos 

 

Hé ga zitten op je stoel 

en hou je hoofd erg cool. 

schuif je stoeltje lekker aan 

en niet de hele tijd gaan staan. 

en als het effetjes niet lukt, word dan niet meteen boos 

hou je lekker rustig, ja goed dat je daar voor koos. 

schrijven is een leuke en ook een goeie vak 

en als je het goed leert schrijf je op je gemak. 

je kan het wel je, kan het wel, doe nou maar goed je 

best 

eventjes schrijven en dan komt de rest. 

nee, het is niet moeilijk, zelfs heel erg leuk 

het is zelfs makkelijker dan een breuk. 

gewoon effen denken dan kom je er wel 

en als je het goed kan, dan gaat het juist snel. 
 

 

een leerling uit Bovenbouw A 

 



 

 

  



 

 

4. Hoe ziet een schooldag er 

op onze school uit? 

De school begint om half negen. 

 

Sommige kinderen gaan vanaf de groep 
naar school.  Andere  kinderen komen met 

een busje of taxi. 
Om half negen gaan we naar binnen. 

Iedereen loopt rustig naar zijn eigen klas. 
 

We beginnen in alle klassen met een 

kwartiertje  inloop-tijd.  

 

Als je binnenkomt begin je meestal met een 

klein plan aan je tafel. Je kunt bijvoorbeeld 

lezen in je leesboek of een tekening maken.   



 

 
 

Zo kun je de nieuwe schooldag goed 
starten. 

Soms komen kinderen die met de taxi reizen 
wat later binnen. 

 

Rond kwart voor negen beginnen we 
met de lessen.  

 

De juf of meester vertelt wat we deze dag 
gaan doen. 

Natuurlijk werken we aan rekenen, lezen, 
spelling en taal: de normale schoolvakken 

dus. We werken ook uit gewone 
schoolboeken en werkschriften. Elk kind 

krijgt het schoolwerk dat bij hem past: niet 

iedereen werkt uit hetzelfde boek.  
Zijn er bij het leren dingen die je moeilijk 

vindt? Op de Pionier zijn er veel mensen die 
je daar extra bij kunnen helpen! 

De schooldagen gaan altijd in dezelfde 
regelmaat: in elke klas kun je  dit duidelijk 

op een planbord zien. Je weet dus altijd wat 
er in de klas gaat gebeuren. 



 

 

Alle klassen hebben een half uur kleine 

pauze. 

 

Tussen half tien en elf uur hebben alle 
klassen een kleine pauze. 

De jongste kinderen ( de Onderbouw en de 
Middenbouw 1 klassen) gaan het eerst naar 

buiten voor de kleine pauze. 

Daarna gaan de Middenbouw 2 klassen en 
als laatste de Bovenbouw klassen. De 

meesters en de juffen gaan altijd met hun 
eigen klas mee naar buiten en kunnen zo 

goed op de kinderen letten. 
Voor of na de kleine pauze is er in elke klas 

altijd even tijd om iets te eten of te drinken. 
Je kunt bij ons op school ook schoolmelk 

krijgen. 

Na het buitenspelen ga je in de klas weer 
gewoon aan het werk. 

  



 

 

Tijd om te eten en te spelen. 

 
Om twaalf uur begint de middagpauze. Er 

zijn dan kinderen die naar de groep gaan, 

andere kinderen eten in hun eigen klas. Om 
half één gaan deze “overblijfkinderen” naar 

buiten voor de grote pauze. Er zijn dan twee 
meesters of juffen op het plein. 

Als het regent blijven we natuurlijk binnen. 
 

 
Om één uur begint school weer. 

 
Om één uur beginnen we met de middag. 

Ook dan starten we in de meeste klassen 
met een plannetje aan je tafel. 

In de middag zijn we op school bezig met de 
gewone vakken, maar ook met 

wereldoriëntatie,  knutselen en spel.  

  



 

 

Spel is bij ons op school niet zomaar spelen. 

We oefenen dan ook hoe je goed  
samenspeelt of hoe je zelf een leuk 

speelplan kan kiezen.  
 

Vrijdag is een speciale dag: dan mag je 
speelgoed meenemen. Om kwart over twee  

gaan we daar mee spelen. 

 
 

Om drie uur is de school afgelopen. 

 
Om drie uur gaan alle kinderen met een 

busje of  taxi naar huis.  

 

 

 

  



 

 

O ja…wat je nog moet weten: 

 

Veel kinderen die met de taxi reizen hebben 

een DS en/of een mobiel bij zich. Dat is best 

logisch, omdat deze kinderen ver van huis 

zijn.  In de klas bewaart de juf of meester 

de mobiel en DS dan op een veilige plek. Als 

je ’s middags naar huis gaat, krijg je die 

natuurlijk weer mee. 

 

Woensdag is bij ons een bijzondere dag. De 

kinderen die op de groep zijn, blijven die 

dag op de groep voor behandeling. De 

kinderen die niet op de groep zijn komen 

gewoon naar school. Die dag werken we met 

een speciaal rooster. 

 

 

  



 

 

  



 

  



 

 
 

5. Maar op de Pionier doen we nog veel 
meer! 

 
Iedere vrijdag: Speelgoedmiddag  

 

Elke vrijdagmiddag is het vanaf  14.15 uur 
speelgoedmiddag. Je mag die dag speelgoed 

meenemen naar school. 
 

   

    
 

 

 

Eén keer per jaar: 

 Sportdag: alle klassen hebben op 

dezelfde dag sportdag. In de winter is er 

een binnensportdag en in de lente doen 
we een buitensportdag. 

 



 

 
 Dansproject: We werken met de hele 

school één keer per jaar aan een project. 

Je leert en ontdekt een week lang hier 

van alles over. Op de laatste dag oefent 

elke klas met een speciale dansjuf voor 

de uitvoering. Die is ’s middags. De zaal 

zit altijd vol met trotse vaders, moeders, 

opa’s, oma’s en groepsleiding. 

 Sinterklaas, Kerst en Pasen: Deze 

feesten worden natuurlijk ook bij ons op 

school gevierd. Sinterklaas komt elk jaar 

bij ons langs.  Bij Kerst en Pasen ligt de 

nadruk op gezellig samenzijn in de klas 

en worden er lekkere dingen gegeten.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  



 

 

  Kinderboekenweek: Tijdens deze 
week gebeuren er veel leuke dingen op 

school rondom het thema van de 
Kinderboekenweek. Er komt zelfs een 

kinderboekenschrijver langs. 

 Schoolreisje: We gaan elk jaar op 

schoolreisje met de onderbouw en de 

middenbouw. Dan gaan we meestal naar 

een grote speeltuin. 

 Kamp:De klassen van de bovenbouw 

gaan op kamp. Je slaapt dan twee 

nachten in een scoutinggebouw, vaak in 

het bos.  Je doet daar leuke 

speurtochten en nog veel meer. 

  



 

 

Uitstapjes: 

We gaan er ook wel eens op uit: naar Artis, 

naar de kinderboerderij  of naar een 

museum. Je gaat dan meestal met je eigen 

klas. 

 

  



 

 

Extra vrij! 

Een paar keer per jaar heb je een dag vrij 

van school omdat het dan studiedag is. Op 

deze dag gaan de juffen en meesters wél 
naar school om te leren hoe ze jou nog  

beter kunnen helpen. Als je op een groep zit 
dan ga je daar die dag naar toe. 

 

 

 

Dit wilden we je over de Pionier vertellen. 
Als je nog meer wilt weten kun je dat 

natuurlijk aan je juf of meester in je nieuwe 
klas vragen. 

Veel succes, we hopen dat je een leuke tijd 
op de Pionier hebt!! 

 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

 


