
Welkom in groep 7/8 



Informatie-avond 

 

 

Programma: 

• 19:00-19:15 plenaire opening en algemene 
info 

• 19:15-20:00 informatie in de groep 

• 20:00-20:15 kijkje in de klassen 



Even voorstellen… 

O Ellen Aerdts-Hofhuis (leerkracht groep 7+8) 

 

 

 



Inlooptijden:  

O ‘s Morgens van 8:20 uur tot 8:30 uur 

O ‘s Middags van 13:00 uur tot 13:15 uur 

O Zorg er a.u.b. voor dat de kinderen op tijd in 

school zijn i.v.m. onder andere tutor/LisT 

lezen.  

O Afmeldingen, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte, 

graag voor schooltijd telefonisch doorgeven; 

niet middels e-mail.  



Combinatiegroep 
 

O Groep 7: 15 leerlingen 

O Groep 8:  17 leerlingen 

 

O Instructiemomenten en verwerking wisselen 

elkaar steeds af.  



Weektaak 

 

Iedere 4 weken is er een weektaak voor 

Rekenen 

Taal 

Spelling 

Wereldoriëntatie 

Technisch en begrijpend lezen 

 

 Hierop staan instructie en basisstof per dag en per 
werkniveau aangegeven. 

 Moetwerk is aangegeven voor een hele week.  

  

 



Agenda  

 

O Alle leerlingen hebben gezorgd voor een 
agenda. 

O Huiswerk, proefwerken, spreekbeurt en 
werkstukken worden in de agenda 
genoteerd.  

O Leerlingen gebruiken een postmap om werk 
en andere post mee naar huis en school te 
nemen.  



Huiswerk 

O Tweewekelijks: spellingkaarten en voor groep 7 
1 blz. werkwoordspelling, groep 8 2 blz.  

 (iedere 2 weken een nieuwe kaart met 
opdrachten op 3 niveaus voor groep 6-7-8, voor 
groep 5 op niveaus vanaf tweede helft 
schooljaar) 

O Incidenteel huiswerk: wanneer basisstof van de 
dag of moet werk van die week niet af is. 

O Indien nodig extra oefenwerk als huiswerk.  

O Huiswerk Engels 



Portfolio  

O Leerlingen werken vanaf groep 1 aan hun eigen 
ontwikkeling en houden deze bij in hun eigen 
portfolio.  
 
Onderdelen: 
-Dit ben ik 
-Sociale competenties 
-Hier ben ik trots op 
-Observaties en resultaten 

 

In de portfolioklappers vindt u vooraan een 
leeswijzer met aanvullende informatie 

 

 

 



Portfoliogesprekken 
Planning: 

- November: sociaal-emotionele gesprek indien 

gewenst of op uitnodiging van de leerkracht. 

- Februari: voortgangsgesprek; rapporten (3 t/m 

8) en cito-resulaten voor iedereen. Groep 8: 

adviesgesprek 

- Juni: voortgangsgesprek; rapporten (3 t/m 8) en 

cito-resulaten (uitgezonderd groep 8) 

 

Voorafgaand aan de gesprekken gaan de 

portfolioklappers mee naar huis 



Leerlingvolgsysteem, testen en toetsen 

O Leestoetsen DMT en AVI 

O Cito woordenschat, Cito- begrijpend lezen 

O Cito- rekenen en wiskundetoetsen 

O Cito- spellingtoetsen 

O Groep 7 en 8 Cito studievaardigheden 

O 2 keer per jaar wordt een sociale competentie observatielijst 
ingevuld. (door de leerkracht en vanaf groep 6 ook door de 
leerlingen) 

O 2 Cito-toets momenten per jaar: midden en eind.  

 

 



Leerlingvolgsysteem, testen en 
toetsen 

 

O Eindtoets zal ook dit jaar weer van Cito zijn. 

O Ouders worden vanaf eind groep 6 geïnformeerd 

over een mogelijk uitstroomniveau per vakgebied. 

We kijken dan naar de Cito-gegevens vanaf groep 3. 

 

 



Leerlingvolgsysteem, testen en toetsen 

O Ook zijn er methodegebonden toetsen ter afsluiting van hoofdstuk of thema 
voor: 

O Rekenen 

O Taal / Spelling 

O Aardrijkskunde (5 keer per jaar) 

O Geschiedenis (5 keer per jaar) 

O Natuur&Techniek (5 keer per jaar)  

O Engels (5 keer per jaar) 

O Toetsen worden iedere eerste maandag na een vakantie in een toetsmapje 
ter inzage meegegeven.  

O Na 1 week weer mee naar school 

O Ouders tekenen af voor gezien. 



Leerlingvolgsysteem, testen en toetsen 

O Zowel de toets gegevens als andere relevante gegevens worden 

bijgehouden in een lln. dossier.  

O De cito-resultaten worden in een digitaal leerlingvolgsysteem 

verzameld.  

O Als er gegevens doorgestuurd worden, bijvoorbeeld naar een 

begeleidende dienst, is daarvoor toestemming nodig van de 

ouders.  

O Onze “Zorgcoördinator”, Anneke Lechner, verzamelt toets gegevens 

van alle groepen, draagt zorg over de dossiers, maakt verslagen 

van gesprekken van leerlingen, waar anderen dan alleen de ouders 

bij betrokken zijn. Bovendien is zij de contactpersoon tussen 

school, ouders en andere instanties en aanspreekpunt wat betreft 

de leerlingenzorg.   

 



Oudergesprekken  
O In februari en juni voor groep 7. In groep 8 zal dan ook 

het adviesgesprek plaatsvinden.  

O Vanaf groep 4 zullen de portfoliogesprekken samen met 
de kinderen gevoerd worden.  Zo zijn de kinderen zich 
meer bewust van hun eigen ontwikkeling 

O Rapporten en Cito resultaten worden besproken. 

O Portfoliogesprek in oktober indien gewenst of op 
uitnodiging van de leerkracht.   

O Gedurende het schooljaar bent u altijd welkom op eigen 
verzoek of op uitnodiging van ons. Er wordt dan in 
overleg een afspraak gepland. 



Spreekbeurt en werkstukken  
O Jaarlijks 1 spreekbeurt: onderwerp naar eigen keuze in 

overleg met leerkracht. 

O Ter voorbereiding van de spreekbeurt één werkstuk. 

Inleveren op de dag van spreekbeurt.  

O Doel: een onderzoekende houding aanleren.  

O Kinderen krijgen een hulpblad voor elk werkstuk.   



ICT  

O Skool netwerk: Kinderen loggen zelf in op een pc en hebben on- 

en offline oefenstof klaarstaan. 

O Pc’s worden o.a. gebruikt voor het opzoeken van informatie en 

tekstverwerking.  

O Geen lessen in bijvoorbeeld typen of tekstverwerken.  

O Deelname groep 7-8 Week van de mediawijsheid.  

O Activiteiten mediawijsheid/social media.  



Wetenschap & Techniek 

O Rekenen: 1 keer per blok zal de projectles in 

het teken staan van onderzoekend en 

ontwerpend leren. 

O Thema: 2 schoolweken per jaar zullen de 

groepen 1 t/m 8 werken aan hetzelfde 

thema met betrekking tot wetenschap & 

techniek 

 



Groepsdoorbrekend werken 

O Voor de groepen 3 t/m 6 

O Later in het schooljaar komt gr. 7-8 erbij 

O Gebruik leerplein met vaste regels en 

afspraken 

O Onderwijsassistente biedt begeleiding, 

verrijking en ondersteuning 

O Leerkracht geeft (verlengde)instructie in de 

klas  

O Leerlingen zitten op niveau bij elkaar 

O 5 ochtenden per week voor diverse vakken 

 



Waarom doen we dat? 

O We stemmen meer af op het kind 

O Leerlingen leren zo zelfstandiger te werken 

en eigen verantwoordelijkheid te dragen 

O Leerlingen werken met verschillende 

leerlingen samen  

O Verhoudingsgewijs hebben we zo meer 

handen voor ieder kind  en meer aandacht 

voor ieder kind 

 



SEO 

O Sociaal Emotionele Ontwikkeling 

 

-Leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen van groep 

6 t/m 8. 

- Weerbaarheidstraining voor groep 8. 

-School/klassenregels. 

 

 

 



Website 

 

O We hebben een website   
www.bsdemaasparel.nl 

 -voor informatie, agenda en foto`s. 

 -kinderen krijgen wel nog briefjes mee 

             - meld u aan voor de “brievenbus” 

 - log in om de fotoalbums te bekijken. 

 

• We verzoeken vriendelijk geen foto’s van 
leerlingen/schoolactiviteiten op social media te 
plaatsen 

 

 



Gymlessen  

O Dinsdagochtend en donderdagmiddag door 

groepsleerkracht 

O Let op goed passende kleding en schoenen. Op vrijdag 

mee naar huis voor de was. 

O Lang haar vast en geen sieraden i.v.m. veiligheid.  

  

 



Verjaardag vieren  

 

O In overleg met de jarige. 

O Een traktatie mag maar houd het 

bescheiden. Liefst geen “cadeautjes”.  

O Verjaardag vieren: eind van de dag.  

 



 
 
 

Gruitendag 
 O Dinsdag en donderdag zijn onze vaste 

gruitendag en (groente- en fruitdag), waarop 
de kinderen van thuis groente en/of fruit 
meekrijgen. Wij vragen alle ouders om de 
kinderen op deze dagen alleen groente 
en/of fruit mee te geven als pauzehap (in de 
ochtendpauze).Op de overige dagen bepalen 
ouders zelf wat zij de kinderen meegeven 
als tussendoortje. De kinderen drinken in 
hun speelkwartier water. 

 

 



Bibliotheek  

 

O De biebpasjes liggen in de klas. De kinderen 
pakken deze zelf als ze naar de bieb willen 
gaan. 

O Biebboeken worden gebruikt bij het tutor lezen 
en kunnen ook als leesboek in eigen laatje 
worden gebruikt. 

O Het pasje mag na school altijd gepakt worden 
om boeken voor thuis te lenen.  

O Lezen is belangrijk voor de lees- en 
woordenschatontwikkeling. Blijft u dit thuis ook 
bevorderen als een leuke en gezellige activiteit. 
 



Voortgezet onderwijs 

O Het is belangrijk om meerdere scholen te 
bezoeken met uw kind. Dit kunt u al doen vanaf 
groep 7.  

O Er zullen dit jaar al verschillende activiteiten 
plaatsvinden op het Connect College waar we 
met groep 8 aan deel zullen nemen. 

O De zorgcoördinator heeft contacten met het 
vervolgonderwijs om de overgang zo goed 
mogelijk te laten verlopen.  

O Informatieavond Connect College. Datum en tijd 
volgt nog.  



PO/VO 
Wetenschap en techniek 

O 5 keer per jaar een les op het Connect 

College die in het teken van onderzoekend 

en ontwerpend leren staat. 

O 5 keer per jaar een gastles van Benny 

Paumen hier op school. 

 

O O&O: leren door doen! 



PO/VO 
Leerlijn Nederlands 

O In samenwerking met Fontys 

Lerarenopleiding Nederlands 

O Doorlopende leerlijnen po/vo 

O Betere afstemming op het niveau van het 

kind 



PO/VO 
Leerlingvaardigheden 

O Kinderen vullen 2 maal per jaar 3 rubrics in 

over de onderwerpen: plannen, 

samenwerken en taak uitvoeren. 

O Zelfde format wordt ook gebruikt in het 

eerste en tweede jaar op het Connect 

College.  



Ouderhulp 

O GRAAG! 

 

O Voor uitstapjes e.d. 

O Informatie en opgave d.m.v. een briefje  

en /of website 

O Met de auto – met een 

inzittendenverzekering 

 



En verder… 

O Groep 8 gaat dit jaar weer op kamp. De info-

avond zal op  dinsdag 14 maart om 19:00 

plaatsvinden.  

 

 

 



Bedankt voor uw komst! 

 


