Een goed begin,
is het halve werk

Infopakket leerjaar 1

Een goede start
Jouw bestemming, onze passie
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Voorwoord
Welkom op de Passie! We vinden het erg gaaf dat jij volgend
jaar leerling van de Passie bent. Je gaat het vast naar je zin
krijgen bij ons op school. Daar gaan wij samen met jou ons
best voor doen!
In deze folder staan de belangrijkste dingen voor een soepele start en een
goed begin. Ook voor je ouders staan er belangrijke dingen in. In een later
bericht ontvang je van ons informatie over de introductieweek van het
nieuwe schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar zijn er twee belangrijke data voor je
ouders. Op 11 september is er ’s avonds een ouderavond voor alle ouders
van klas 1 en op 3 oktober is er een leercafé voor leerlingen én ouders uit
klas 1. Op deze avond ga je samen met je ouders aan de slag met huiswerk
en leer je hoe je dat het beste kunt plannen en aanpakken.

Inhoud

Veel succes in de laatste weken op de basisschool. En alvast een heel
goede vakantie gewenst!
Een hartelijke groet,
Team de Passie Wierden
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Studievaardigheden
en 1blik agenda

Materialenlijst
voor de leerlingen

Er zijn vier thema’s die één of
meerdere keren besproken worden
tijdens de mentorlessen, namelijk:

1. Doelgericht werken
• Motivatie
• Zelfsturing
• Verantwoordelijkheid nemen
• Concentratie
• Discipline
• Reflecteren
2. Organiseren en plannen
• Plannen en schema’s opstellen
• Timemanagement
• Duidelijke ordening in
documenten, agenda,
tas, kluisje
• Controleren
3. L
 eerstrategieën kennen,
beheersen en kunnen
selecteren
• Leren van teksten
• Samenvatten
• Informatie verzamelen
en verwerken
• Geheugentechnieken
• Begrijpend lezen
4. Sociale vaardigheden
• Hulp vragen
• Initiatief nemen
• Samenwerken
• Presenteren
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Vink aan

Check:

Materialen:

We kennen allemaal de uitdrukking een goed begin is het
halve werk. Iedereen vindt het prettig om een goede start te
maken aan het begin van het schooljaar. Van groep 8 naar de
brugklas is een grote stap. Er wordt meer zelfstandigheid van
je verwacht, voor ieder vak krijg je huiswerk en toetsen, je
maakt steeds grotere opdrachten en je moet zelf
je rooster in de gaten houden.

Een belangrijke studievaardigheid
die hierbij komt kijken is plannen.
Tijdens de mentorlessen werk
je met de methode Tumult. Met
deze methode leer je allerlei
vaardigheden om een goede start te
maken. En natuurlijk is er je mentor
die je hierbij zal helpen.

Check hier je
materialen

Bijbel (bij voorkeur NBV)
Agenda (advies vanuit school 1blik agenda)
Schriften gelinieerd (A4 of A5)
Schriften ruit 10/10 mm (A4 verplicht)
Snelhechters
Voor de ouders: Op school
werken wij vanuit de methode
Tumult om de studievaardigheden van elke leerling te ontwikkelen. Ook thuis kunt u uw kind
helpen bij het ontwikkelen van
de studievaardigheden door de
thuisopdrachten (van de methode Tumult) samen met uw
zoon of dochter te maken en
te zorgen voor een rustige plek
waar huiswerk gemaakt kan
worden. Vanuit school raden wij
de 1blik schoolagenda aan voor
alle leerlingen. Deze agenda is
ontstaan na twee jaar onderzoek
te hebben gedaan naar plannen,
overzicht creëren en structuur
aanbrengen in het huiswerk. De
afgelopen jaren hebben wij bij
een aantal leerlingen de kracht
van deze agenda gezien en zijn
wij overtuigd geraakt dat dit
voor elke leerling kan helpen
voor een betere overgang van de
basisschool naar het voortgezet
onderwijs. Op de onderstaande
website vindt u meer informatie
en kunt u de agenda bestellen:
https://1blik.nl/schoolagenda.

23 ringmap + linieer papier
Etui
Pennen (blauw, rood, zwart)
Markeerstiften
Gum
Vulpotlood 0,5 mm vullingen
Schaar
Liniaal
Plakband + lijmstift
Passer
Setje kleurpotloden
Geo-driehoek
Rekenmachine Casio FX 82 EX of MS
Woordenboek Nederlands
Woordenboek NE-EN / EN-NE
Woordenboek NE-FR / FR-NE
Grote Bosatlas, 54e of 55e druk (niet verplicht)
Sportkleding: sportschoenen met blanke of witte zool en korte sportbroek en een t-shirt
USB-stick
Koptelefoon of headset/oortjes voor laptopgebruik

de Passie evangelisch bijbelgetrouw onderwijs 5

Jaaropening 29 augustus
•

•
•
•

De jaaropening is op donderdag 29 augustus van 18.30
tot 19.30 uur voor klas 1 en 2 en van 20.00 – 21.00 uur
voor klas 3 en hoger.
Met kinderen in zowel onder- als bovenbouw kunt u
zelf kiezen welke dienst u bijwoont.
Het adres van de Dorpskerk is: Burg. J.C. van den
Bergplein 3, 7642 GR Wierden.
Er is beperkt gratis parkeergelegenheid in de omgeving
van de kerk, u wordt verzocht om waar dat kan met de
fiets te komen.

Jaaropening
Elk schooljaar beginnen we met een opening. In de Dorpskerk komen we met alle
ouders en leerlingen bij elkaar om te bidden en om jullie als leerlingen te zegenen.
We verwachten dat alle leerlingen bij de
jaaropening aanwezig zijn. Kun je echt niet,
vraag dan je ouders om je met een korte
toelichting bij je mentor af te melden.
Waarom zegenen?
Elk schooljaar – en zeker het eerste jaar op een nieuwe
school – is best spannend. Niet alleen voor jou als
leerling, maar ook voor ons als medewerkers en vast
ook voor je ouders.
We willen het jaar daarom samen met God ingaan en
als medewerkers samen met de ouders het verlangen
uitspreken dat God met ons mee gaat.
Tijdens de opening zullen we onder leiding van
leerlingen samen zingen, er is een korte overdenking en
een gebed waarin we jullie zullen zegenen: we spreken
goede woorden van God over jullie uit.
Hoe gaat dat dan?
Tijdens het zegengebed zitten jullie als leerlingen in het
midden. De ouders en docenten staan in een grote kring
om jullie heen. Om beurten zullen mensen hardop een
zegen of gebed uitspreken. Dit hoeft niet lang te zijn,
en het mag ook in stilte. God is groot, Hij kan ook de
gebeden en zegen vanuit ons hart horen. We sluiten dan
samen af met het zingen van een zegenlied.
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Misschien even wennen
Als leerlingen en medewerkers van de Passie komen
we uit heel verschillende kerken. Op de Passie zijn wij
ervan overtuigd dat iedereen op zijn of haar manier
God mag grootmaken en eren. En we genieten van
de verschillen. De één eert God misschien heel stil
en ingetogen, de ander gaat misschien staan met
de handen hoog in de lucht en spreekt hardop tot
onze Vader. Maar beiden willen God eren en Hem
grootmaken.
We hopen dat jij op de Passie helemaal jezelf kunt
zijn, ook in de manier waarop jij je geloof beleeft.
En misschien twijfel je wel. Ook daar is ruimte voor.
Maar … kan dat dan zomaar: een ander zegenen?
Misschien denk je dat zegenen iets is wat alleen een
priester of een dominee mag doen. In de bijbel wordt
duidelijk dat zegenen iets voor alle gelovigen is.
Petrus schrijft: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God
zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen
van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht. (1 Petr. 2:9)
Hier staat dat wij allemaal priesters zijn! Priesters
hadden toegang tot God en ze spraken namens God.
Er hoeven nu geen priesters meer tussen ons en God
te staan. Wij mogen zelf bij God komen en kunnen
net als priesters elkaar zegenen.

Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt
uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u
ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
(1 Petr. 3:9)
Zegenen betekent letterlijk ‘goede woorden spreken’.
Op de Passie geloven we dat in het zegenen van elkaar
kracht ligt, zegenen doet iets. Een duidelijk voorbeeld
daarvan staat in het bekende verhaal van Jakob en
Ezau. Nadat Jakob de zegen heeft gekregen die Izaäk
aan zijn broer Ezau had willen geven, zegt Izaäk: … ik heb
Jakob gezegend. En die zegen zal op hem blijven rusten!’
Toen Ezau dat van zijn vader hoorde, slaakte hij een wilde,
wanhopige kreet en hij smeekte zijn vader: ‘Zegen mij,
zegen ook mij, vader!’ (Gen. 27: 34) Ezau smeekt om de
zegen omdat hij weet dat er kracht in ligt.
Tenslotte een voorbeeld van Abraham. God zegt tegen
hem: Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen,
Ik zal je aanzien geven, een bron van zegenzul je zijn.
(Gen. 12: 2)
Abraham ontving zegen van God om deze door te
geven. Zo willen wij tot zegen zijn voor jou! Wij willen
Gods zegen doorgeven aan jullie. En daarbij weten we:
die zegen komt niet van onszelf maar van God.
Wij kijken ernaar uit om het nieuwe schooljaar op de
Passie op deze manier samen te beginnen.

Even verderop moedigt Petrus ons zelfs aan om te
zegenen:
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Instructie schoolboeken
bestellen

stap 1

Ga naar vandijk.nl

stap 3

(voor 14 juli 2019)

stap 2

‘‘Het bestelproces is
overzichtelijk en helder.’’

Klik vervolgens op
‘Registreer als
nieuwe klant’

Klik op ‘Direct boekenpakket bestellen’ en
klik op ‘volgende’

Let op bij je registratie:
U moet hierbij de gegevens
van de leerling invullen.
Later wordt er namelijk
digitaal lesmateriaal op de
Electronische Leeromgeving
(ELO) geplaatst voor iedere
leerling. Dit lukt echter
alleen als de accountgegevens bij Van Dijk
Educatie overeenkomen
met de leerlinggegevens
van de school.

BOEKENLIJST

stap 4

Bij plaats: Wierden;
bij school: de Passie Wierden;
bij klas: je studiejaar en studierichting 2019-2020.
Om digitaal lesmateriaal te kunnen
leveren hebben we van elke leerling,
naast de basisgegevens, een uniek
emailadres nodig. Bij veel leerlingen
is deze waarde niet uniek omdat bij
het invoeren van de bestellingen
bij meerdere kinderen hetzelfde
emailadres van bijvoorbeeld ouders
is ingevuld. In het bestelproces
vragen we expliciet om het (unieke)
emailadres van de leerling.

Controleer
nauwkeurig uw
gegevens

De boekenlijst voor de
geselecteerde klas verschijnt op het
scherm. Deze boeken worden door
de school betaald. Daarna kunnen
nog andere artikelen of materialen
worden toegevoegd. Deze moet
u zelf betalen (aanvullende en/of
ondersteunende leermiddelen).
Helemaal aan het eind moet u uw
persoonlijke gegevens invoeren om
de bestelling te kunnen afronden.
U ontvangt een bevestigings e-mail
van Van Dijk Educatie.

stap 5

Let op bij het controleren:
Soms worden op één klantnummer pakketten voor
verschillende kinderen uit
hetzelfde gezin besteld. Het
digitale lesmateriaal voor
alle pakketten wordt in dit
geval naar hetzelfde adres
gestuurd en kan dus maar
door één leerling worden
gebruikt en niet voor de
broer of zus waar het digitale
pakket voor bedoeld is.

Informatie over
de bezorging van
uw boeken

Het boekenpakket wordt in
augustus thuis bezorgd bij de
leerling.
N.B.: Het is raadzaam om de inhoud
van het boekenpakket direct na
ontvangst te controleren aan de
hand van de pakbon in het pakket
en uw bestelbevestiging. Wanneer
er boeken ontbreken, of u treft een
boek aan dat al flink beschadigd is,
moet u daarover meteen contact op
te nemen met Van Dijk Educatie.

N.B.: Als u géén bericht ontvangt,
is uw bestelling niet juist geplaatst
of niet goed verwerkt. Neemt u
dan telefonisch contact op met
de klantenservice van Van Dijk
Educatie.
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Ouderbijdrage en
andere schoolgelden

Uitleg facturen de Passie
De Passie Wierden factureert digitaal. U ontvangt dus geen
papieren factuur (voor excursies, kluishuur, ouderbijdrage
enz.) maar een e-mail met de factuur. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om de factuur gelijk te betalen via iDEAL.

Voorbeeld factuur
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is opgebouwd
uit diverse onderdelen. Er worden
kosten berekend voor een aantal
zaken die bovenschools geregeld
worden, dus voor alle vestigingen
van de Passie. Daarnaast zijn er
locatiegebonden kosten, die per
vestiging maar ook per studie en
leerjaar kunnen variëren. Voor
het schooljaar 2019-2020 is de
ouderbijdrage per studierichting
en schooljaar nog niet bekend.
In de iPassie, de maandelijkse
nieuwsbrief, zult u hierover verder
worden geïnformeerd.
Kluishuur
Als de leerling gebruik wil maken
van een kluisje dan zal, nadat
het kluiscontract is ingeleverd,
hiervoor de huur en éénmalig de
borg worden gefactureerd. De huur
is €15,- per jaar, de borg is €12,-. De
borg wordt aan het einde van de
schoolloopbaan teruggestort nadat
de 2 kluissleutels zijn ingeleverd.
Excursies
Jaarlijks worden er excursies
georganiseerd en voor sommige
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klassen staat er ook een
buitenlandreis op het programma.
U wordt hier als ouders tijdig over
geïnformeerd. De kosten hiervan
kunnen apart worden gefactureerd.
Korting
Voor gezinnen met meerdere
kinderen op de Passie geldt een
kortingsregeling van 20% op de
totale kosten voor het 2e kind en
meerdere kinderen. Ook is het
mogelijk om de ouderbijdrage in
maximaal 3 termijnen te betalen.
Ouders die van deze mogelijkheid
gebruik willen maken, kunnen dit
aan het begin van het schooljaar
mailen naar administratiewierden@
passie.net
Steunfonds
Voor alle Passie scholen is er een
steunfonds. Dit steunfonds is
speciaal bedoeld voor gezinnen die
de ouderbijdrage of de reiskosten
niet of niet volledig kunnen dragen.
Om hiervoor in aanmerking te
komen kunt u aan het begin van
het schooljaar een aanvraag
tegemoetkoming steunfonds
indienen bij de heer L. van den

Dool. U kunt het aanvraag formulier
opvragen via administratiewierden@
passie.net
Stichting Leergeld
Er zijn in ons land 75 lokale
Leergeld-stichtingen die kinderen
kansen bieden om te kunnen
deelnemen aan binnen- en
buitenschoolse activiteiten.
Ouders of verzorgers van kinderen
kunnen een beroep doen op hulp
van een lokale stichting Leergeld
indien zij bepaalde binnen- of
buitenschoolse activiteiten voor
hun kinderen niet kunnen betalen
en een aantoonbaar besteedbaar
inkomen hebben dat beneden
120% van het bijstandsniveau ligt.
Er kan een aanvraag ingediend
worden voor bijvoorbeeld een
ouderbijdrage, schoolreisje,
schoolkamp of vervoer naar school.
www.leergeld.nl

Hoe herkent u deze e-mail en weet
u dat deze vertrouwd is?
• De email is afkomstig van:
De Passie Wierden
acceptemail-wrd@passie.net
• In de mail ziet u altijd het logo
van de Passie
• De mail ziet er als volgt uit,
zie afbeelding hiernaast
(dit is een voorbeeld van een
factuur en dus geen echte factuur)
Hoe betaalt u?
Om te betalen klikt u op de
gele betaalknop of de blauwe

betaalstrook die bovenaan staat.
U wordt dan doorgeleid naar iDEAL
en vervolgens kunt u betalen met
uw eigen bankrekening.

Pas op, dit is een voorbeeld van een factuur en
dus geen echte factuur.

Na het betalen kleurt de balk van de
email van blauw naar groen.
Zo ziet u altijd dat u betaald heeft.
Het bedrag wordt naar een andere
bankrekening dan dat u gewend
bent overgeschreven: NL28 RABO
0145 0357 94 t.n.v. Stichting voor
Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs
de Passie.

Nog vragen? Op de website
van de Passie (Home - Over
de Passie – Organisatie –
Facturering) kunt u
antwoord vinden op de
meest gestelde vragen.
Of u klikt op de link “veelgestelde vragen” op de
factuur. Bij andere vragen
kunt u contact opnemen
met de Passie Wierden, bij
voorkeur per mail, acceptemail-wrd@passie.net of
telefonisch 088-3372820
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