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Informatie uit de groepen 6, 7 & 8 schooljaar 2018 2019 
Beste ouders/verzorgers van groep 6,7 en 8 

 

Hieronder volgt de informatie die u in de afgelopen jaren altijd op de algemene ouderavond van 
ons kreeg. Dit jaar ontvangt u het schriftelijk. Op de kijk/inloopmiddag van dinsdag 16 oktober 

(14.00-15.00 uur) mag u samen met uw kind/eren in de klassen kijken en staan de ouderraad 
(OR), de medezeggenschapsraad (MR), de leerlingenraad (LR) en directie/intern begeleider (IB) in 

de aula om vragen te beantwoorden en om u meer te vertellen over het nieuwe schooljaar! 

 
We hopen dat er op die middag heel veel ouders langskomen. 

 
Groep 6 

 De kinderen van groep 6 maken 2x een spreekbeurt, 2 keer een boekbespreking en 1x een 

werkstuk. De data bespreken wij nog met de kinderen en krijgt hij/zij mee naar huis. 

 De kinderen in groep 6 doen mee aan de Da Vinci lessen van de bovenbouw, samen met 

groep 7 en 8. Hierbij hoort ook topografie. Dit kunnen ze thuis en op school leren. Ze 

krijgen hiervan ook een overhoring. 

 In de bovenbouw gaan de kinderen op kamp en hebben verschillende uitjes. Dit doen we 

allemaal op de fiets. Zorgt u ervoor dat de fiets van uw kind in orde is? 

 In groep 6 hebben ze in plaats van een weeklijst een planner. Hierop staan 4 weken 

gepland. 

Groep 7 

 Verkeersexamen. 

Het verkeersexamen zal op donderdag 4 april plaatsvinden voor groep 7 en 8. Hiervoor zijn 

wij zoek naar ouders die ons kunnen helpen. 

 De kinderen krijgen vanaf groep 7 ook HVO (humanistisch vormingsonderwijs). Dit wordt 
gegeven door een vakdocent, Olga de Wandeler op vrijdagmiddag. 

 

Groep 8 

 Anglia 

Groep 8 doet ieder jaar mee met een officieel Engels Anglia examen op donderdag 11 april. 

 Voortgezet onderwijs 

De Iep (centrale toetsing in mei voor groep 8) valt komend jaar op 17 en 18 april. Deze 
wordt op school afgenomen. 

Tijdens de SOVON-avond  wordt voorlichting gegeven over het  voortgezet onderwijs. De 
datum volgt nog. 
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Algemeen: 
• We geven groepslessen en individuele lessen 

• We werken aan de hand van planners. Hierop staan vier weken gepland. Voor de kinderen 
die moeite hebben dit te overzien, hebben we individuele planners. 

• Indien er hulp nodig is, kunnen de kinderen een hulpkaart gebruiken of mogen ze elkaar 
helpen. 

• Na 10 uur mogen de kinderen samenwerken aan een taakgerichte opdracht. Dit kan zowel 

in de klas of in de gang. 
• Om de concentratie te bevorderen kunnen de kinderen gebruik maken van koptelefoons of 

werken in de stiltehoek (groep 7/8) of de gang. 
• Kinderen hebben een eigen verantwoordelijkheid en kijken zelf hun werk na en dragen zorg 

voor de omgeving 

• Extra ondersteuning vindt ook plaats door stagiaires, de leerkracht volgens planning, 
computer of een mede leerling.  

• Huiswerk alleen wanneer nodig. Het schoolwerk is voor op school. De leerlingen zijn hier 
zelf verantwoordelijk voor. 

• Verlengde instructies geven wij aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Dit kan 
d.m.v. pre-teaching of verlengde instructie. 

• We zijn altijd op zoek naar ouders die ons begeleiden naar uitjes, kamp en voorbereiden 

van de musical. Houd de agenda/klassenapp in de gaten. 
• Levelwerk is voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. Zij gaan elke woensdag naar 

Liereland voor extra, verdiepende lessen. Binnen onze methodes hebben de leerlingen ook 
mogelijkheid zich te verdiepen. 
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