


Een goede basisschool voor uw kind: moet 
u daarvoor ver zoeken? Helemaal niet! 
Basisschool De Tweelingen is een prima 
school. Allereerst is de kwaliteit van ons 
onderwijs dik in orde. We werken hard; 
leren staat bij ons voorop. Daarnaast is De 
Tweelingen een gezellige school. Een veilige 
plek, waar uw kind zich lekker voelt en zich 
prima kan ontplooien. Een uitstekende start 
voor uw kostbaarste bezit!

In dit boekje leest u meer over onze school.





Voor het eerst naar school… Dat is niet 
alleen spannend voor uw kind, maar ook 
voor u! Hoe zal uw kind het vinden? Zal het 
makkelijk contact leggen en vlot zijn draai 
vinden?

Als uw kind vier jaar is, stroomt het in 
groep 1 in. Daarna gaat het naar groep 2. 
Vroeger noemden we dat de kleutergroepen, 
tegenwoordig de ‘onderbouw’. 

In groep 1 en 2 mag uw kind nog naar 
hartelust spelen. Maar dat spelen is niet 

vrijblijvend. Er zit altijd een educatief tintje 
aan. Kortom: uw kind leert spelenderwijs.

De Tweelingen werkt in groep 1 en 2 met 
de educatieve methode ‘Ik  & Ko’ (zie www.
ikenko.nl). Deze uitstekende methode wordt 
ook gebruikt in de peuterspeelzaal van 
PeuterPlaza en in Kinderdagverblijf Billies, 
die beide aan onze school verbonden zijn. 
Dat betekent dat de overgang heel natuurlijk 
en soepel verloopt. Veel dingen zijn 
immers nog vertrouwd. Maar niet alles… 
Beetje bij beetje stimuleren we uw kind op 
ontdekkingsreis te gaan!





In groep 3 begint het échte leren. Uw kind 
leert dan lezen en schrijven. Kan uw kind al 
de eigen naam schrijven, of zelfs al meer 
dan dat? Dan zorgen we voor aanvullende 
leerstof, zodat ook úw kind geboeid en 
uitgedaagd wordt. 

Op De Tweelingen gebruiken we de methode 
Veilig leren lezen. Deze leesmethode is al 
50 jaar de meest gebruikte methode voor 
beginnend lezen. Kijk voor meer informatie 
op www.veiliglerenlezen.nl. 

Leren begint met goed kunnen lezen. Daarom 
besteden we heel veel aandacht aan het 
leesonderwijs. Een goed begin is immers het 
halve werk!

Vanaf groep 3 heeft iedere groep op De 
Tweelingen een digibord: een elektronisch 
schoolbord ter verrijking van ons onderwijs. 
Digiborden kunnen bewegende beelden laten 
zien en geluid laten horen. Ze hebben een 
internetverbinding, zodat het makkelijk is 
filmpjes of animaties te laten zien. Leren was 
nog nooit zo leuk!





Eén keer één is éen, twee keer één is twee. 
Voor volwassenen gesneden koek. Maar voor 
kinderen vaak een heel gepuzzel. Tot het 
kwartje valt!

Goed leren hoofdrekenen vinden we op De 
Tweelingen heel belangrijk. Het is fijn als je 
weet hoeveel minuten je nog mag opblijven 
voor je naar bed moet. Of hoeveel nachtjes je 
nog moet slapen voor je jarig bent. En als je 
wat ouder bent, is het handig als je kunt zien 

of je genoeg wisselgeld hebt teruggekregen. 
Of weet hoe lang je nog op de trein moet 
wachten.

Het is niet handig als je voor ieder sommetje 
een rekenmachientje nodig hebt. Daarom 
leggen we op De Tweelingen een degelijke 
basis voor het rekenen en leert uw kind in 
groep 4 automatiseren. Dus niet meer op 
de vingers natellen dat drie keer vier twaalf 
is, maar meteen het antwoord weten. Onze 
degelijke aanpak van het rekenonderwijs 
vergroot de kansen op succes. Dát is een 
rekensommetje dat iedereen kan maken!





In groep 5 krijgt uw kind een nieuw vak: 
wereldoriëntatie. De wereld van uw kind 
wordt groter. Uw kind verlegt letterlijk zijn 
grenzen. 

Groep 5 is ook de groep waarin uw kind nog 
beter leert automatiseren. We gaan werken 
met moeilijkere sommen (boven de 100) en is 
er veel aandacht voor tafel- en deelsommen. 
Bovendien gaat het tempo van automatiseren 
omhoog. 

Vanaf groep 5 (tot en met groep 8) krijgt uw 
kind ook iedere week een uur les in techniek. 
Om de nieuwsgierigheid en de creativiteit 
te prikkelen en een brede kijk op de wereld 
te stimuleren. Wie weet wordt uw kind later 
een van de pijlers van Brainport Eindhoven…! 
Verder brengt groep 5 een bezoek aan een 
melkveebedrijf in Hoogeloon; een heel 
andere kant van onze maatschappij.



Ik leer steeds meer!



Zoals gezegd: op De Tweelingen vinden we 
lezen en rekenen heel belangrijk. Maar er is 
meer op aarde; denk aan cultuur en sport. In 
groep 6 staat versteviging en uitbreiding van 
de basiskennis centraal.

Iedere groep 6 van De Tweelingen brengt 
een bezoek aan het Van Abbemuseum. 
Ook organiseren we elk jaar projecten in 
samenwerking met Openbare Bibliotheek 
Eindhoven. Daarnaast speelt het Centrum 
voor de Kunsten Eindhoven (CKE) ieder jaar 
bij ons op school in alle klassen een leuke 

en leerzame voorstelling. Tot slot gaan we 
ieder jaar met groep 3 tot en met 8 naar de 
bioscoop om een educatieve film te bekijken.

De Tweelingen werkt samen met 
Sportformule Eindhoven en heeft de 
beschikking over een vakdocent, die 
behalve gymlessen op onze school ook nog 
naschoolse sportactiviteiten verzorgt. Een 
gezonde geest huist immers in een gezond 
lichaam… Verder heeft De Tweelingen een 
vakdocent muziek. Kortom: uw kind krijgt op 
allerlei terreinen de kans om zijn talenten te 
ontdekken en te ontplooien.





Groep 7 staat in het teken van de verdieping 
en verbreding van de lesstof. Het is een pittig 
jaar, waarin veel nieuwe en belangrijke 
lesstof wordt aangeboden. Denk aan 
breuken, staartdelingen, procenten, 
werkwoordspelling en zinsontleding. 
Heel gestructureerd werken we toe naar de 
CITO-toets die uw kind in groep 8 aflegt.

Ter ondersteuning van ons onderwijs beschikt 
De Tweelingen over een ICT-coördinator. Ook 
hebben we uitstekende ICT-voorzieningen. 
Zo beschikken beide locaties (Planetenlaan 
en Turfveldenstraat) over een ICT-lokaal. 
Daarnaast zijn de lokalen van groep 3-8 
voorzien van een digibord. In elk klaslokaal 
staan computers en verder hebben we 
‘scoolmates’: kleine laptops met een 
internetverbinding. 





Groep 8, de laatste groep van de 
basisschool… Een spannend jaar natuurlijk. 
Tijdens dit jaar legt uw kind de CITO-
eindtoets af. De leerkracht bepaalt aan 
de hand van zijn eigen bevindingen en 
de resultaten van CITO welke vorm van 
voortgezet onderwijs hij het geschiktst 
acht voor uw kind. Bij dat advies maken we 
gebruik van het leerlingdossier. Dit dossier 
is in acht jaar opgebouwd en bevat heel 
veel waardevolle info over uw kind, zoals de 
toetsresultaten van alle jaren en informatie 
over de werkhouding en het gedrag van uw 
zoon  of dochter.

Groep 8 is niet alleen een belangrijk 
jaar met het oog op de keuze van 

het vervolgonderwijs, maar ook voor de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. 
Het is een jaar waarin de basisschooltijd 
wordt afgesloten. Zo voert groep 8 een 
musical op; een leuke traditie die we graag in 
stand houden. Ook gaat groep 8 op kamp: een 
gebeurtenis waaraan de leerlingen jarenlang 
leuke herinneringen bewaren.

Na acht jaar zit het erop en is uw kind klaar 
om verder te gaan. Voorzien van een stevig 
fundament, gelegd op Basisschool 
De Tweelingen, bouwt uw kind verder aan zijn 
of haar toekomst.



Graag vertellen we wat meer over onze school, 
zodat u gericht kunt kiezen voor een school die 
past bij uw kind en bij u. 
Basisschool De Tweelingen is een school met 
structuur. We houden van discipline en van rust 
in de klas. Daarom kiezen we ook doelbewust 
voor groepen met maximaal 25 leerlingen. Onze 
leerkrachten zijn betrokken onderwijsmensen: 
een mooie mix van jeugd en ervaring. We bieden 
hun volop de ruimte om hun kennis op peil 
te houden en zich bij te scholen. We werken 
met actuele lesmethodes en een nieuw CITO-
toetsenpakket. De kwaliteit van ons onderwijs is 
op orde. Onze school geniet het vertrouwen van de 
Onderwijsinspectie.

Onderwijs op maat
Basisschool De Tweelingen biedt uw kind 
onderwijs op maat. Kinderen die wat extra 
ondersteuning óf extra uitdaging nodig hebben, 
krijgen dat bij ons. We hebben breinkrakers en 
rekentijgers. Sommige kinderen leren bij ons op 
school Powerpointpresentaties te maken of een 
website te bouwen. 

SPIL
Basisschool De Tweelingen vormt samen met 
PeuterPlaza (peuterspeelzaal) en met Billies 
(kinderopvang, voor-, tussen- en naschoolse 
opvang) SPIL-centrum Eckart. SPIL is een 
afkorting voor SPelen, Integreren, Leren. 

Geachte ouder of verzorger,



Binnen SPIL ligt het accent in eerste instantie 
op spelen. Spelenderwijs beginnen de kinderen 
vervolgens te leren. Alle drie de organisaties 
(basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang) 
werken met de methode Ko Totaal. Kortom: spelen 
loopt bij ons naadloos over in leren. 
Er zijn nog meer voordelen aan een SPIL-centrum. 
De drie SPIL-partners werken nauw samen. 
Als uw kind doorstroomt van de peuterspeelzaal of 
het kinderdagverblijf naar de basisschool, vindt er 
een zorgvuldige overdracht plaats. De leerkracht 
van groep I/2 weet dus al het nodige over uw kind 
en kan daarop inspelen. 

Communicatie
Basisschool De Tweelingen vindt goede 
communicatie belangrijk. Onze leerkrachten 

hebben vaak contact met de ouders of verzorgers 
van hun leerlingen. Alle ouders ontvangen aan het 
begin van het schooljaar een kalender met daarop 
alle vrije dagen. U weet dus precies waar u aan toe 
bent. Elke eerste vrijdag van de maand krijgt de 
gezinsoudste ons infobulletin mee. 
U vindt dat bulletin trouwens ook op onze website. 

Continurooster
Een belangrijk verschil tussen Basisschool De 
Tweelingen en veel andere basisscholen is dat wij 
een continurooster hebben. Alle kinderen blijven 
bij ons tussen de middag op school. 
Eerst eten en drinken ze, daarna gaan ze 
buitenspelen. Bij slecht weer blijven de 
kinderen uiteraard binnen. Als ouder heeft u de 
mogelijkheid om uw kind tussen de middag toch 



naar huis te laten komen. U dient dit aan het begin 
van het schooljaar aan te geven bij de leerkracht.

De tussenschoolse en buitenschoolse 
opvang bij ons op school wordt verzorgd door 
Kinderdagverblijf Billies, de organisatie die ook het 
kinderdagverblijf op onze school runt. Voor nadere 
informatie kunt u kijken op hun website of contact 
opnemen met:

Kinderdagverblijf Billies
Planetenlaan 1a
5632 DG  Eindhoven
040 – 256 65 42
www.kinderdagverblijfbillies.nl

Een continurooster is ideaal voor huishoudens 
waarbij beide ouders werken. Uw kinderen 
verblijven gedurende een groot deel van de dag 
bij ons op school. U kunt zich met een gerust hart 
wijden aan andere werkzaamheden.

Even oefenen
Voor het eerst naar school gaan, is voor veel 
kinderen spannend. Dat begrijpen we heel goed. 
Om uw kind te laten wennen aan de nieuwe 
omgeving, is het welkom te komen oefenen: vier 
dagdelen in totaal. Een maand voordat uw kind 
naar school gaat, neemt de leerkracht contact met 
u op om hierover afspraken te maken. 



Eén school, twee locaties
Basisschool De Tweelingen heeft twee locaties. 
Op beide locaties is fulltime een conciërge 
aanwezig.

Locatie Planetenlaan (groep 1 t/m 4 en 
peuterspeelzaal Eckart)
Planetenlaan 28
5632 DG  Eindhoven
tel: 040-2428959
Lestijden: 8.45-15.00 uur 

Locatie Turfveldenstraat (groep 5 t/m 8 en 
kinderopvangorganisatie Billies)
Turfveldenstraat 2a
5632 XJ  Eindhoven
tel: 040-2411707
Lestijden: 8.30-14.45  uur

tweelingen@skpo.nl
Postadres: 
Postbus 1613
5602 BP Eindhoven

Slotsom
U ziet het: basisschool De Tweelingen heeft veel 
pluspunten. Dan is het sommetje toch gauw 
gemaakt? 

Eén en één is Tweelingen!


