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Groep 7/8
In deze hand-out vindt u allerlei informatie specifiek voor en over groep 7/8.
U krijgt in grote lijnen uitleg over de diverse vakken die uw kind in groep 7/8 krijgt aangeboden en
algemene informatie over de groep.
● Huiswerk:

Elke week krijgen de kinderen voor twee vakken huiswerk op. Het werk voor Metriek is voor iedereen
gelijk, en wordt in de klas besproken en nagekeken. Het andere vak is afgestemd op de behoefte / het
leerdoel van uw kind. Via de schoolpraat-app zal het huiswerk worden meegedeeld. Dit tweede vak
huiswerk bestaat uit taalwerk, werkwoordspelling, zinsontleding, nieuwsbegrip en/of rekenen. Ook is er
regelmatig leer-huiswerk voor een toets van Wereld oriëntatie, Engels, verkeer en woordenschat.

● Boekverslag, werkstukken
Dit jaar gaan de kinderen een boekpresentatie en een werkstuk maken. De boekpresentatie maken ze

in het eerste half jaar, het werkstuk in de tweede helft. We geven tijdig aan wanneer en geven uitleg via
een brief naar leerling/ouders.

● Voorbereiding Voortgezet Onderwijs:
Leerlingen van groep 7 krijgen in juni middels voortgangsgesprekken een voorlopig advies richting
voortgezet onderwijs.
Op een extra blad vindt u het hele traject richting de middelbare school. Belangrijk: Vanaf november
kunt u al open dagen bezoeken. Doe dit op scholen die passend zijn bij het voorlopig advies dat u eind
groep 7 van ons hebt gehad. U kunt alle scholen al bekijken en vergelijken via https://www.devogids.nl/

● Excursies:
Ook dit jaar zullen er excursies plaatsvinden. Soms kan het zijn dat de locatie buiten loopafstand is. We
zullen dan met de groep met de fiets op pad gaan. We houden u op de hoogte.

● Fruitdagen:

Fruitdagen zijn op woensdag t/m vrijdag.

● Schoolpraat App:

Via de Schoolpraat App heeft u toegang tot de Gesprekkenplanner, Absentiemelder en Blogfunctie. Het

algemene nieuws is voor iedereen te volgen. Via de Blogfunctie krijgt u een kijkje in het dagelijks

gebeuren in de groepen, middels een stukje tekst of foto's. Iedere groep heeft hiervoor een eigen

afgeschermde omgeving met een eigen wachtwoord. Deze wachtwoorden worden ieder jaar

vernieuwd. Het wachtwoord voor groep 7/8 is u inmiddels bekend.

● Koptelefoons:

Er zal regelmatig gebruik worden gemaakt van computers. Iedere leerling heeft van school een setje

oortjes voor het geluid. Wanneer deze stuk gaat schaffen de kinderen zelf een nieuwe aan.

Vakken
We lichten een paar vakken toe. Alle overige informatie over de vakken die gegeven worden op de Bavinck
kunt u nalezen in onze schoolgids, die u kunt vinden op onze website.
● Sociaal/maatschappelijke vorming:

Trefwoord: vanuit deze methode geven wij onze Christelijke identiteit door aan de kinderen, middels
bijbelverhalen, spiegelverhalen, liedjes en gesprekken.
Elke maand is er een maandopening met de groepen 6 tot en met 8. Hier zingen we liedjes met elkaar,
luisteren naar verhalen en hebben gesprekken met elkaar.
Kwink is een methode voor het sociaal-emotioneel leren. De eerste acht weken staan in het teken van
groepsvorming. Daarna worden de lessen verder uitgebreid.
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● Taal/Lezen: (Pit en Flits)
Taal, lezen en spelling neemt een belangrijke plaats in. Dagelijks wordt er aandacht besteed aan deze
drie vakgebieden. Bij taal gaan we verder met zinsontleding en benoemen van woordsoorten. Ook het
gebruik van interpunctie (hoofdletters en punten) krijgt een belangrijke rol in groep 8.
Tijdens de spellinglessen komt naast de gewone spelling ook de werkwoordspelling aan bod. Het
vervoegen hiervan en het correct leren gebruiken in een context.
We lezen in groep 8 actuele teksten die ons laten oefenen op het vinden van verbanden (oorzaak /
gevolg) en die ons leren om meningen en feiten te interpreteren.
Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode Flits, wij doen dit twee keer per week.

● Rekenen: (Alles telt)
● In groep 7 ligt de nadruk vooral op:

o uitbreiding cijferen
o breuken
o delingen (het principe van herhaald aftrekken)
o kommagetallen
o procenten

meten, tijd en geld
In groep 8 ligt de nadruk vooral op het toepassen van de basisvaardigheden zoals ze tot en met groep 7
zijn aangeleerd. De rekenstof in groep 8 is een stuk lastiger, omdat nu alle rekenvaardigheid verpakt zit
in een context.
Naast de gewone lessen uit de methode is er dagelijks een extra rekenmoment, waarbij de kinderen
oefeningen doen om het hoofdrekenen te versterken.

● Wereldoriëntatie:
Per jaar werken de kinderen aan verschillende thema’s van steeds 5 lessen voor
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Ook burgerschap komt aan bod in de
lessen. In elke les staat een onderzoeksvraag centraal. Bijvoorbeeld: Wat zit er eigenlijk in een
kroket? Hoe helpt een satelliet bij het maken van een plattegrond? Hoe erg is het wanneer
jouw favoriete dier uitsterft? Hoe komt de koning van Spanje in ons volkslied? Door middel van diverse
bronnen (filmpjes, teksten, foto’s,verhalen) en afwisselende opdrachten gaan de kinderen zelf stap voor
stap uitzoeken wat het antwoord is op de vraag.

Topografie in groep 5 t/m 8
In de aardrijkskunde-lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. De 300
belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game
TopoMaster. Met deze game kunnen de kinderen zowel thuis als op school aan de slag.
Op www.blinkwereld.nl vindt u meer informatie over het lesmateriaal, we starten in januari echt met
deze methode.

● Muziekles:
We maken voor het zingen en musiceren gebruik van Zangexpress, waar allerlei vormen van muziek
wordt aangeleerd, veel zanglessen staan en ook met boomwhackers gewerkt wordt.

En dan nog dit
● Leren zichtbaar maken

In groep 8 gebruiken we Leren Zichtbaar Maken om de kinderen te betrekken in wat er geleerd is en
wat er nog geleerd kan worden. Zo bekijken we voorafgaand aan het blok welke rekendoelen er zijn,
welke spellingdoelen men wil halen. In een apart schrift schrijven de kinderen alle belangrijke
instructies mee, zodat ze op een later moment terug kunnen kijken hoe het moet. Door het laten
meeschrijven van succescriteria (stappenplan) zien de kinderen welke stappen ze moeten maken
om een opgave goed te maken. Leren Zichtbaar Maken helpt de kinderen te denken in groeikansen
(van ‘ik kan het toch niet’, naar ‘ik ga het oefenen, want dan kan ik het straks wel’).
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● Bewegingsonderwijs
Groep 7/8 gymt op maandag en donderdag.
Gymmen doen we in gymkleding met sportschoenen. De sieraden kunnen op deze dagen beter
thuis gelaten worden. Lange haren graag in een staart.

● Zelfstandigheid
Het is hard werken in groep 7/8. Er is veel werk, de lat ligt weer wat hoger dan het vorige jaar. .
Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen van ons een goede ondersteuning krijgen, maar ook
dat ze zelf doorzettingsvermogen ontwikkelen. Leren doen we namelijk met vallen en opstaan, dus
moeten we leren niet bang te zijn om fouten te maken. We leren kinderen steeds meer zelf de
verantwoordelijkheid voor hun eigen leren ontwikkelen. Zelfstandig werken heeft o.a. als doel dat
kinderen zelf hun taken leren plannen, op hun eigen tempo kunnen werken en leren hun eigen
problemen op te lossen, het geeft hen zelfvertrouwen als dit lukt. Een ander doel is dat de
leerkracht op deze manier kinderen individueel of in kleine groepjes kan begeleiden.

● Telefoons
Mocht uw kind een telefoon mee naar school nemen, dan wordt deze bewaard in de kast in de klas.
De telefoon moet tussen 8.30-14.00 uur uit staan.
Het is verboden om opnames, foto’s of filmpjes te maken in school of in de buitenruimte en deze te
plaatsen op social media.

Heeft u vragen of wilt u iets aan ons kwijt, dan maken we graag een afspraak met u. En tot slot: wanneer u
vragen heeft over wat dan ook, twijfel niet maar mail of bel direct.
Ik ben maandag t/m vrijdag te bereiken via e.meliefste@ikcdebavinck.nl of 010-4353695

Met vriendelijke groet,
Emile Meliefste
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Stap voor stap naar het voortgezet onderwijs

Wanneer Wat Wie
groep 7 en begin groep 8 Bepalen welke leerlingen

in aanmerking komen voor
LWOO-traject.

school

september Informatie LWOO-traject
naar ouders.

school

november Voorlichting VO aan de
leerlingen

school

Vanaf november 2022 Open
dagen/info-avonden VO

VO

Vanaf februari 2023 Adviesgesprekken met
ouders en leerlingen,
ontvangen van OKR.

School & ouders

Eind februari 2023 Start inschrijving
LWOO-leerlingen

ouders

Half maart 2023 Inschrijving VO Ouders en leerlingen
April 2023 Centrale Eindtoets

Basisonderwijs:
IEP Toets

leerlingen

Halverwege mei 2023 Uitslag eindtoets School/ouders/leerlingen
Begin juni 2023 Overleg BaO-VO over

ingeschreven leerling
school / VO

juni Kennismakingsmomenten
leerlingen op VO

VO

3 juli Afscheidsavond groep 8

OkR = onderwijskundig rapport
VO = voortgezet onderwijs
BaO = basisonderwijs
LWOO = leerweg ondersteunend onderwijs
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