
Presentatie werkstuk 

Het laatste kwartaal van dit schooljaar kregen de leerlingen van groep 6a de opdracht om 
een werkstuk te maken en dat te presenteren. Hierbij mochten zelf een onderwerp kiezen en 
motiveren waarom ze voor het desbetreffend onderwerp hebben gekozen.  
Tijdens de presentatie bleek hoe enthousiast de leerlingen waren. Een groot deel van de 
leerlingen vonden het spannend en waren nerveus. Blij waren alle leerlingen dat de 
presentatie succesvol afgerond werd.  
Bij de presentatie kwam hun creativiteit duidelijk naar voren. Voor de presentatie gebruikten 
de leerlingen veel aanschouwelijk materiaal en ook verschillende computerprogramma’s 
(Google en PowerPoint) kwam aan te pas. 

         

 

 

                      Voordeel van i-Pad op school 
 
Sinds een aantal jaren wordt er op Vahon les gegeven op de I-pad.  
Tijdens I-pad les krijgen de leerlingen de gelegenheid om extra te oefenen met de vakken 
die op school worden aangeboden. Denk hierbij aan Rekenen , Spelling , woordenschat en 
Studievaardigheid en als extra het oefenen met Squla. 
Voordat de Cito toetsen afgenomen worden, wordt er gericht geoefend met de leerstof. 
Bijvoorbeeld voor de Cito toets of Methode Toets Rekenen, wordt er veel geoefend met 
Rekenen. Zo ook  met de andere vakken .  
Aan de resultaten zie je , dat het effectief is . 
 

 

 

 



leerling mediatie op de Vahon. 

Leerlingmediatie is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij twee partijen samen hun 

eigen oplossingen aandragen onder assistentie van een mediator. De partijen houden zelf de 

greep in handen en nemen bovendien de verantwoordelijkheid voor hun eigen actie in het 

conflict. Mediators dragen zelf geen enkele oplossing aan, ze coachen alleen het proces en 

voeren de communicatie in goede banen. Op onze school treden 12 geselecteerde/ 

voorgedragen en getrainde leerlingen van de groepen zeven en acht op als mediators.  

 

 

 

Tuinieren: 
Tuinieren bevordert het respect voor de natuur en alles wat daar mee samen hangt. Dit 
schooljaar zijn de groepen 7 wederom gaan tuinieren. De eerste les was een kennismaking 
les. Dit bestond uit informatie over wat planten nodig hebben om te groeien. Daarna gingen 
de leerlingen zaden zaaien van bloemen, kruiden en aardappelen . Tijdens de  tweede les 
moesten de leerlingen onkruid wieden en hun bed onderhouden. De derde les maken de 
leerlingen in groep 8 mee. Er wordt dan geoogst en lekker gekookt. Tijdens de drie lessen 
leren de kinderen wat er allemaal moet gebeuren voordat het eten thuis op het bord ligt. Het 
was een leuke, leerrijke en bijzondere ervaring voor de leerlingen. 
 

 
 



Hindi onderwijs 

De Algemene Hindoe Basisschool Is een bijzondere school. De grootste groep leerlingen zijn 

hindoestanen. Het hindi-onderwijs is ook een onderdeel van het vakkenpakket. Hindi wordt 

1x per week gegeven vanaf groep 5 door de   groepsleerkracht. Alle leerkrachten op school 

moeten in het bezit zijn van een hindi diploma. 2x per jaar wordt er een toets afgenomen, 

opgesteld door Hindi Parishad Nederland. Het streven van de school is, dat iedere leerling 

met een hindi diploma de school verlaat. 

 

 

 

Op schoolkamp   

Een schoolkamp is iets waar kinderen echt naar uitkijken. Samen met klasgenootjes in een 

andere omgeving zijn, nieuwe avonturen beleven en terugkomen met een onvergetelijke 

ervaring. Ook biedt een schoolkamp de gelegenheid tot een hernieuwde kennismaking, 

versterking van de groepsband en individuele ontplooiing.  

 

Voorafgaand aan het schoolkamp komt er een gezonde spanning op. Leerlingen zijn bezig 

met vragen als 'wat neem ik mee', 'bij wie lig ik op een kamer' of 'hoe zal het zijn om niet 

thuis te slapen'? Op leerkrachten ligt er een grote verantwoordelijkheid. Bij het organiseren 

van het schoolkamp komt heel wat bij kijken.  

Ook dit jaar was het schoolkamp weer een succes! Met z’n allen hebben wij ontzettend 

genoten. 

 

 

 

 

 



 

Attractiepark Walibi 

Op dinsdag  26 juni 2018 zijn de groepen 5 t/m 7 op schoolreis geweest naar het 

Attractiepark Walibi.  

De leerlingen vonden het heel erg leuk. Voor alle leerlingen was er wel wat te beleven. Voor  

leerlingen onder de 1.40 m waren er attracties zoals Mini Taxi’s, Space Kidz, Spinning Vibe, 

Reuzenrad, Super Swing en El Rio Grande attractie. De wat oudere leerlingen konden 

genieten van de verschillende achtbanen.De leerlingen hebben flink genoten en vooral lekker 

gesmuld van patat en suikerspin. 

 

                    

Spinning Vibe                          Space Kidz                                     El Rio Grande 

 

 

Schoolreis 

Ieder jaar wordt er op onze school een schoolreis georganiseerd voor de groepen 1+2.De 

kinderen kijken vol vreugde naar uit. 

Dit jaar zijn we met 2 touringcars naar Kidzcity in Utrecht geweest.Het is een kindvriendelijk, 

groot overdekt speelparadijs. Ze konden naar hartenlust genieten van deze dag. 

De kinderen hebben patat,drinken en tot slot een lekker ijsje gekregen. 
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De basisschool                                                                                                        

De basisschool was een geweldige en zorgeloze tijd. Leuke dingen leren, spelen en ergens 

op kunnen verheugen. Ook beloningen, de gymles, de pauzes, de verjaardagen en traktatie, 

makkelijk vrienden maken, je spreekbeurt, de schoolkamp zijn mooie herinneringen die we 

nooit zullen vergeten. 

Het is moeilijk te begrijpen dat deze periode snel voorbij is gegaan. Over 2 maanden gaan 

de leerlingen van de groepen 8 alweer naar het Voortgezet Onderwijs. Het wordt spannend , 

omdat alles nieuw is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: vakantie 

In groep 1c zijn wij  bezig met het  thema ‘Vakantie ‘ van Kleuterplein. 
Wij praten ,lezen, zingen en spelen over allerlei  dingen  die met  vakantie  te  
maken  hebben. Uw kind leert veel nieuwe woorden. In de klas lezen we  het prenten boek 
“De wilde  vakantie van zwijn ‘ een prachtig boek geschreven door Maranke  Rinck. 
Zwijn wil met vakantie : Ver weg  op avontuur, zwerven door de bossen, eten koken op  een 
vuur. 
Welke avonturen  zwijn en  zijn vrienden 
beleven, hoort u vast  en zeker van uw 
kind. 
 
 

     



 

 

 

                                   Techniek in groep 3 
In groep 3 is het elke dinsdag middag tijd voor de techniek kast . De kinderen vinden 
het erg leuk en kijken er echt naar uit. De techniek kast heeft verschillende 
materialen waarmee jongens als meisjes zich kunnen uitleven en ontwikkelen in hun 
vaardigheid. 
Ze vinden het geweldig om zelf voorwerpen te maken  
Elke week wordt er een andere thema aan gebonden, waarbij de leerlingen zelf hun 
fantasie mogen gebruiken. 
De afgelopen periode mochten de kinderen een kermis maken een kasteel bouwen of 
een windmolen. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Onze school doet mee met het project: Veilig Leren Fietsen.  

 Het project 'Veilig Leren Fietsen' zorgt ervoor dat alle kinderen op de basisscholen in Den 

Haag kunnen leren fietsen of hun fietsvaardigheid vergroten, zodat ze zichzelf veilig als 

fietser in het verkeer kunnen voortbewegen. 

Wij krijgen 2x per jaar een fietscontainer voor 2 weken te leen van Breed Actief waarin zich 

diverse soorten fietsen bevinden. Ook zijn er loopfietsen voor de kleintjes  bij . Breed Actief 

zorgt voor het leveren van de fietscontainer. 

De fietslessen zijn ingedeeld volgens een rooster . De groepen 1 en 2 doen hier ook aan 

mee. Voor hen zijn er loopfietsen en driewielers. De school gebruikt voor deze groepen ook 

de fietsen van de school. De groepen 1 t/m 8 nemen hun eigen fiets mee. Als deze kinderen 

geen fietsen kunnen meenemen, lenen ze die uit de fietscontainer. Zo stimuleert de school 

een ieder om de fietsvaardigheid te bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Drievliet 

Drievliet is een attractiepark in Den Haag. 
Het is een sfeervol familiepark waar voor jong en oud van alles te beleven is. 
Er zijn 35 grote attracties, een speeltuin, shows en 4 achtbanen. 
In het Spookslot is het echt griezelen en pas op er kan altijd iets onverwachts gebeuren. 
Drievliet bestaat al 80 jaar. 
In Drievliet kun je ook lekker bijkomen met een hapje en een drankje. 
De kinderen van groepen 3 en 4 hebben op donderdag 28 juni op schoolreis van Drievliet 
kunnen geniten. 
Zij hebben enorm veel plezier gehad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werkvorm boekendoos 

In groep 4 hebben de leerlingen voor het eerst een boekendoos gemaakt over een 

boek dat ze gelezen hebben. De leerlingen vonden het fijn om te knutselen bij een 

boek. 

Veel ouders hebben meegeholpen met de boekendoos. De leerlingen hebben in 

kleine groepjes hun presentatie gegeven. Hierbij hebben de leerlingen met trots drie 

voorwerpen laten zien aan de groep. Sommigen hadden voorwerpen geknutseld. 

Andere hadden die in de speelgoed winkel gekocht of gezocht in hun speelgoeddoos. 

Het was leuk om te zien dat er veel leerzame vragen kwamen uit de groep. 

 

 

 

Ik kan al lezen en schrijven  

Groep 3 is een bijzonder jaar voor de kinderen.  Ze leren er echt lezen, schrijven en rekenen. 
Het werken met echte werkschriften en boeken was echter nieuw voor de kinderen. Dat 
vroeg de eerste weken dan ook de meeste energie. 
In groep 3 leren de kinderen ‘lezen’. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Veilig Leren Lezen’. 
Met deze methode leren de kinderen lezen aan de hand van verschillende 
structureerwoorden.  
 
In groep 3 leren de leerlingen ook schrijven. 
We leren de kinderen geen blokletters, maar schrijfletters. In het begin van het jaar 
schrijven we alle letters nog los. Later in het jaar leren we de letters aan elkaar schrijven. 
Nu aan het einde van het schooljaar kunnen de leerlingen zelf al aardig wat woorden en 
zinnen lezen en schrijven. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theater voorstelling Robotje. 

Op vrijdag 23 maart gingen de groepen 4 naar het Nationale Theater voor een voorstelling 

over Robotje. 

De voorstelling Robotje ging over een robot met gevoelens. Robotje wist de fantasie en de 

gedachten van de kinderen te prikkelen. De leerlingen leerden hoe een robot gemaakt 

wordt. Heeft een Robot een hart? En waar zit het hart? Heeft een Robot wel hersenen? Dit 

zijn enkele aspecten die aanbod kwamen voor- en tijdens de voorstelling. Vooraf aan de 

voorstelling hebben de leerlingen hun eigen robot gemaakt in de klas. De leerlingen waren 

erg enthousiast en vonden de voorstelling erg leuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema Bouwen en Machines 

De groepen 1 hebben net de thema’s ‘bouwen’ en ‘machines’ afgerond. In deze thema’s 

praten, lezen, zingen en spelen de kinderen over allerlei dingen die met bouwen en 

machines te maken hebben. Zo leren de kinderen over verschillende beroepen in de bouw en 

over materialen en gereedschappen die bouwvakkers gebruiken. Ook maken ze 

bouwtekeningen. Deze tekeningen zijn weer nodig voor het maken van een zelf verzonnen 

machine. 

In de klas mochten de kinderen zelf een computer en een toetsenbord demonteren met 

echte gereedschap en in het speellokaal mochten zij bouwen met hele grote dozen. 

Uiteraard hoort een excursie naar en bouwterrein er natuurlijk bij! 

   

 

 


