
Welkom in groep 7/8

 Inhoud van vanavond

 huishoudelijke mededelingen

 Het voortgezet onderwijs

 vragen / opmerkingen



Huishoudelijke mededelingen:

 De gymdagen: maandag en woensdag. Als een kind niet mee mag gymmen, 

dan graag een briefje of telefoontje van de ouders. Geen gymspullen betekent 

doorwerken op school.

 Bij de gymles is het dragen van gymschoenen verplicht.

 Deo in een roller en a.u.b. niet in een spuitbus.

 Voor mobieltjes hanteren wij de regel dat deze apparaten niet 

onder schooltijd in de school gebruikt mogen worden, inleveren bij de juf en 

na schooltijd weer ophalen.

 Tip ex alleen in roller en niet in potje met kwastje. Van het merk 

pilot bestaan uitgumbare pennen, die zijn voor de leerlingen heel fijn 

en schrijven lekker, daar mogen ze van mij ook mee schrijven, maar voor 

de school zijn ze te duur om aan te schaffen want de vullingen zijn zo leeg.

 Kinderen mogen van thuis een kleine etui meenemen, alles wat als speelgoed 
gebruikt kan worden, moet mee naar huis.



Gezonde school

 Op woensdag is het schoolbreed fruitdag. Ook groep 7/8 doet daaraan mee, 
zij geven het goede voorbeeld. 

 Stop ook geen snoep in de broodtrommel. Tanden worden na het eten niet 
gepoetst. Ook zouden sommige leerlingen dan wel snoep hebben en anderen 
niet, dat kan leiden tot jaloezie.

 Als het kan, doen we elk jaar mee het schoolfruit, waarbij we een deel van 
het jaar voor een paar dagen per week fruit en groente krijgen geleverd, om 
de leerlingen met zoveel mogelijk groente en fruit te laten kennis maken. Of 
het dit jaar i.v.m. corona doorgaat is heel twijfelachtig

 Wij scheiden het afval. Twee jaar geleden zijn we begonnen met het 
verminderen van pakjes drinken, omdat die enorm snel vliegjes en mieren 
aantrekken als ze in je plastic zak in de klas zitten. Als er nog iemand een 
pakje meeneemt, gaat het in het trommeltje mee naar huis.

 Water drinken mag altijd, Ook tijdens de koudere periode is het soms 
benauwd met zoveel in een klas en krijgen kinderen wel eens hoofdpijn. Extra 
drinken is daarom het hele jaar goed.



Spreekvaardigheid

 Spreekvaardigheid wordt geoefend met o.a. de nieuwskring op maandag, 

daarbij neemt elke week een kind een krantenbericht van de afgelopen 

week mee. De leerling vertelt in eigen woorden waar het artikel over gaat, 

waarom hij/zij het heeft gekozen, wat zijn/haar mening daarover is, uit 
welke krant wie het heeft geschreven e.d. Het gaat hierbij vooral om het vrij 

durven spreken. (geen powerpoint) Wel moet het een bericht zijn wat veel 

mensen aangaat. 

 Een boekbespreking gaat volgens een aantal vaste bespreekpunten., waar de 

leerling een lopend verhaal van moet maken (niet de vragen oplezen) 

 Ieder kind houdt ook een spreekbeurt. Het mag een zelfgekozen onderwerp 

zijn, maar wel met een originele inhoud, waar andere kinderen ook echt iets 

van opsteken. Daarbij moeten ze vermelden uit welke bronnen zij de 

informatie hebben. 



Huiswerk
Huiswerk en andere belangrijke data mogen in een agenda genoteerd 

worden, het is niet verplicht maar ik geef er wel gelegenheid voor en ik 

bespreek de agenda op het bord.

 Op dinsdag 1 blad taal, werkwoordspelling of begrijpend lezen, 

volgende dinsdag weer  terug.

 Op donderdag 1 blad rekenen, de volgende donderdag terug.

 Om de paar weken kunnen ze thuis leren voor Engels, verkeer en 

wereldoriëntatie. Dit jaar hebben ze eind maart het verkeersexamen.

 Ook krijgen ze altijd de spellingspakketten mee naar huis, die kunnen ze ook 

op BLOON (op de computer) oefenen. Dat is voor veel leerlingen hard nodig!!

 Thuis bereiden ze ook hun spreekbeurt, boekbespreking en 

krantbespreking voor.

 Leerlingen waarvan ik verwacht dat de naar HAVO of hoger kunnen, krijgen in 

groep 8 een extra huiswerkopdracht mee op vrijdag.



Hulp bieden

Wilt u uw kind helpen, 

Controleer dan hun huiswerk

Zorg dat ze elke week een paar 

keer oefenen op BLOON of bijv.  

junior Einstein voor 

werkwoordspelling e.a.  

Overhoor Engelse woordjes 

en wereldoriëntatie.

Toon interesse in hun schoolwerk 

Luister naar hun voorbereidingen 

voor een spreekbeurt, 

maar doe niet dit:

Huiswerk niet 

meegenomen? 

Ophalen om 

14:30 uur

Huiswerk niet 

gemaakt? 

Maken om 

14:30 uur



OUDERHULP IN 7/8

 Rijden naar VO scholen en excursies

 Controlepost bij het verkeersexamen

 Bij sportdag en voetbaltoernooi

 Bij feesten als juffendag of grote schoolbrede
projecten.

 Het regelen van het afscheid van groep 8

 Eventueel de musical van 7/8

Ter zijner tijd zal ik om uw hulp vragen, mocht u 
graag al op een hulplijstje staan, kunt u dit via de 
mail aan me doorgeven

Ik kan uw hulp goed gebruiken bij de volgende activiteiten:



Het voortgezet 

onderwijs

Bijna klaar met de 
basisschool en wat nu….

Meer weten over 

de stap naar het VO?

www.devogids.nl

theoretische richting praktische richting



1. Ik maak met de ouders van groep 8 een afspraak in september. Voorafgaand
komen de leerkrachten uit de bovenbouw en de IB-er bij elkaar, zij bespreken een
voorlopig advies. Er wordt dan gekeken naar de citoscores en de werkhouding van de leerling
in de afgelopen jaren in groep 6 en 7, om zo te bepalen wat er in groep 8 nog voor groei mogelijk is.

2. Zo kunt u vanaf november gericht gaan kijken op de open dagen van het VO.

3. In januari 2020 worden de Cito M8-toetsen afgenomen.
Een aanvraag voor praktijkonderwijs start ook in januari, komt u kind daarvoor in

aanmerking, wordt u tijdig geïnformeerd

4. De leerkracht en IBer bepalen daarna het definitieve advies en dat wordt begin februari
met u en uw kind besproken. U ontvangt dan het OKR (onderwijskundig rapport) met het advies.

.
5. Na de voorjaarsvakantie 2021 schrijft u uw kind in op het Voortgezet Onderwijs.

6. In de week van 20 april 2021 wordt de Cito-Eindtoets afgenomen. Eventueel kan het definitieve
advies daarna nog naar boven worden bijgesteld. 

ALLE STAPPEN WORDEN IN OVERLEG MET U EN UW KIND GENOMEN.

Overzicht traject V.O.:



Executieve functies, zijn ook bepalend 

voor het voortgezet onderwijs



Vragen??
U kunt me elke dag telefonisch bereiken na schooltijd, waarbij we 

ook een afspraak kunnen maken voor een gesprek op 
school.


