


SCHOOLVAKKEN
Rekenen Groep 8 gaat alle aangeleerde rekenstrategieën herhalen.

Groep 7 gaat verder met de aangeleerde rekenstrategieën. Ook gaan wij dit jaar rekenen met procenten en een 

rekenmachine.

De methode van afgelopen jaar wordt eerst afgemaakt.

Taal/Spelling We werken dit jaar met een nieuwe methode: PIT. Dit is in principe een verbeterde versie van TaalVerhaal.nu

Begrijpend lezen We werken met Nieuwsbegrip XL. Dit zijn 2 lessen in de week: 1 basistekst en 1 andersoortige tekst met hetzelfde 

onderwerp en dezelfde leesstrategie.

Wereldoriëntatie We werken met de methode: Faqta.

We leren kinderen kennis en 21e eeuwse vaardigheden waarbij ze spelenderwijs hun eigen talenten ontdekken. 

Onderzoeken, ontdekken en de ontwikkeling naar zelfstandigheid staat centraal.

Engels Hello World is de methode die we gebruiken.

Topografie Groep 8 gaat aan de slag met heel de wereld.

Groep 7 gaat aan de slag met Europa. 

Station Zuid We gebruiken de technisch leesmethode Station Zuid om de leesvaardigheid van de kinderen op peil te houden. 

Tevens blijven we het leesplezier bevorderen.

Schrijven We werken met de schrijfmethode: Klinkers

Groep 7 krijgt dit ook één keer per week verkeer als schoolvak. Dit wordt afgesloten met 
het theoretisch- en praktisch verkeersexamen. Verdere informatie volgt tegen die tijd.



LOKAAL
Groep 7 en 8 werken samen in één ruimte. De ruimte is zo ingericht dat de kinderen kunnen kiezen 

of ze geel, blauw of rood willen werken. De kinderen van groep 7 en 8 werken dus bij de 

verwerking door elkaar heen. De meeste instructies krijgen de kinderen nog van hun eigen 

leerkracht. Er zijn ook een aantal vakken die de groepen samen doen, zoals Engels, creatief en 

wereldoriëntatie.  



GEEL

BLAUW

ROOD



Tijdens de instructie zitten wij op onze
instructieplekken voor het bord.



START VAN DE DAG



REKENEN



ENGELS



De gym is op maandag en donderdag en wordt gegeven door onze vakleerkracht juf Annabel.

Af en toe zijn er ook gastlessen. De kinderen gymmen in gymkleding (korte broek, shirt, gympakje 

en gymschoenen). Een rol-deo is toegestaan, een spuit-deo niet.

Als uw kind niet mee mag/kan gymmen dan horen wij dit graag van u via een Parro berichtje of 

lezen wij dit graag op een ondertekend briefje. 

Aangepast gymbeleid staat in de eerste nieuwsbrief van het jaar.

GYM





HUISWERK

Er wordt maandag en donderdag huiswerk meegegeven. 

Dit zijn vaak dicteewoorden, begrijpend lezen, rekenen of 

taal. Daarnaast kan een derde opdracht zijn leerwerk van 

Engels of iets opzoeken/meenemen voor wereldoriëntatie. 

Het huiswerk staat ook altijd op het whiteboard in de klas.



CITO 

• Groep 8

Januari/februari cito’s: begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling, DMT.

In april de eindtoets=iep

• Groep 7

Januari/juni cito’s: begrijpend lezen, rekenen, spelling, werkwoordspelling, DMT.



KANJERTRAINING

Iedere week wordt er kanjertraining aangeboden. Zo werken wij aan een fijne sfeer in de klas.           

Door middel van verhalen en oefeningen laten wij de kinderen kennismaken met de kanjerregels:

• We vertrouwen elkaar.

• We helpen elkaar.

• Niemand speelt de baas.

• Niemand lacht uit.

• Niemand blijft zielig.



WAARDEVOLLE SPULLEN

Wij raden aan om uw kind zo min mogelijk 

waardevolle spullen mee te geven naar school. 

Sleutels en telefoons moeten de kinderen bij 

binnenkomst in het mandje leggen. Dit mandje 

gaat in de afgesloten kast. Om 15.00 uur mogen ze 

het weer pakken. 



CONTACT
U kunt contact met ons opnemen als u het idee heeft dat dit nodig is, bijvoorbeeld als het gaat over de 

resultaten van uw kind, problemen die zich voordoen (op school of thuis), of als u gewoon graag wilt 

weten hoe het gaat met uw kind in de groep. Een afspraak kunt u maken door even een Parro-berichtje 

of een e-mail te sturen.

Wij nemen contact met u op als wij denken dat dit nodig is. Wilt u er daarom voor zorgen dat uw 

gegevens correct in ons administratiesysteem komen te staan?

Groep 8 bij de 8e groep horen natuurlijk ook het voortgezet onderwijs, het kamp en de musical. Hierover 

zullen we u apart berichten via brieven en/of e-mail.    


