Informatie groep 7/8
Schooljaar 2019 - 2020

Algemene informatie
Groep 7/8 bestaat uit 24 leerlingen. In
groep 8 zitten 10 leerlingen en in groep 7
14. Op maandagmiddag gaan we gymmen.
Op donderdag krijgen de leerlingen
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO).
Zelfstandig werken: De leerlingen in de klas werken
met een weektaak. Ze kleuren op hun weektaak de
afgemaakte taken. Elke dag is er tijd om hier aan te
werken. In de klas werken we met een stoplicht. Zo
kunnen de leerlingen zien of de leerkracht verlengde
instructie geeft, een rondje gaat lopen of wanneer er
samengewerkt kan worden.
Leerdoelen: Per vakgebied werken we aan
leerdoelen. Zo werken we bijvoorbeeld tijdens
rekenen aan breuken en procenten terwijl we met
taal bezig zijn met het ontleden van een zin. Elke dag
leren we weer! We leren niet alleen van de diverse
vakgebieden, maar we zijn ook bezig met de sociaalemotionele ontwikkeling. Dit behandelen we door
middel van de methode ‘Goed Gedaan’. In de
ouderbrieven die u ontvangt staat wat we per thema
behandelen in de klas. Voor de toetsen die leerlingen
moeten maken krijgen ze huiswerk mee om te
oefenen. Dit wordt via het ouderportaal aan ouders
kenbaar gemaakt.

Tips voor websites:
o www.obsdewereld.eu
o https://obsdewereld.eu/bestanden/485
032/Goed-gedaan.pdf
o https://www.basisonline.nl/appouderportaal
o

Lezen:
In de klas lezen we elke dag. We besteden veel aandacht aan het technisch en begrijpend lezen. We
gebruiken voor het technisch lezen de methode ‘Station Zuid’. Voor begrijpend lezen gebruiken we ‘Grip op
lezen’. Daarnaast is er ook tijd voor vrij lezen en lezen we dagelijks uit onze lesboeken. We zijn als klas ook lid
van de bieb. We bezoeken de bieb 1x in de 6 weken om onze boeken te ruilen voor nieuwe spannende en
grappige boeken.  Ook mogen de leerlingen natuurlijk zelf boeken meenemen naar school.

Rekenen: Elke dag staat rekenen op het programma. We werken hieraan met de methode ‘Alles
Telt’. In groep 7/8 werken we dit jaar onder andere aan de volgende onderdelen:







Breuken & procenten
Inhoudsmaten
Oppervlaktes en omtrek berekenen
Deelsommen uitrekenen met grote getallen
Cijferend vermenigvuldigen
Verhaaltjessommen

Contact
U kunt tijdens de inloop of na schooltijd altijd
langskomen. Mijn deur staat voor u open. Ook
kunt u via het ouderportaal mij eenvoudig een
berichtje sturen.
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