GROEPSINFORMATIE GROEP 7-8 2017-2018
Regels
Om het jaar prettig te laten verlopen zijn er natuurlijk regels, zoals in elke groep. Deze regels vullen
onze schoolregels aan.
Het is fijn als u er van een aantal op de hoogte bent:
o Mobiele telefoons staan uit en worden bij binnenkomst ingeleverd in de bak op de
kast, ook de sleutels gaan in de daarvoor bestemde bak
o Huiswerk wordt ’s morgens ingeleverd in de bak op de kast, anders wordt het na
schooltijd ingehaald
o Kauwgom in de prullenbak
o Bij te laat komen worden de minuten na schooltijd ingehaald
De overige regels die in de klas gelden zijn met de kinderen besproken. De klassenregels die we
samen hebben gemaakt hangen al in de klas. Mocht het zo zijn dat kinderen zich niet aan bepaalde
regels houden dan kan het voorkomen dat ze nablijven. Dit zal nooit langer dat een kwartier zijn.
Huiswerk
Het is de bedoeling dat de kinderen een agenda hebben om hun huiswerk in te noteren. Deze agenda
nemen de kinderen elke dag mee naar school en weer mee naar huis.
Huiswerk wordt 1 keer uitgedeeld, als de kinderen het dan kwijt zijn zullen ze zelf moeten zorgen dat
ze het nog kunnen leren of maken.
In groep 8 krijgen de leerlingen gemiddeld 4 keer in de week huiswerk, in groep 7 ongeveer 3 keer. Als
het maakwerk is, dient dit ’s morgens ingeleverd te worden. Als er voor een toets geleerd moet
worden, krijgen de kinderen een week van te voren de samenvatting mee naar huis. Bij maakwerk kan
dit verschillen, maar meestal wordt het 3 tot 4 dagen van te voren opgegeven. Het huiswerk voor die
week staat ook op het bord vermeld.
Iedere week krijgen de leerlingen op maandag maakwerk rekenen en spelling mee, rekenen wordt op
woensdag ingeleverd en spelling op vrijdag.
Dit jaar worden er door groep 7 één en door groep 8 twee werkstukken gemaakt. Het maken van het
eerste werkstuk wordt begeleid en mag samen gemaakt worden. De leerlingen hebben een week de
tijd om het in te leveren. Dit mag op papier maar ook via e-mail. Het maken van het werkstuk begint
natuurlijk eerder. De opzet en inhoud is klassikaal besproken en uitgelegd aan de hand van
voorbeelden en beeldmateriaal. Ook hebben ze voor het maken van een werkstuk en boekverslag een
pakketje papieren mee naar huis gekregen waarin staat uitgelegd wat er precies in moet en wanneer
alles ingeleverd moet worden.
Wij gymmen op vrijdagmiddag van 12.30 tot 13.30 uur.
De klassenouder van groep 7 is Joyce Koot. De klassenouder van groep 8 is Astrid Voets.

Informatie specifiek voor groep 7
Verkeersexamen
Tot en met april wordt er met verschillende materialen veel theorie geoefend, met als doel veilig te
kunnen deelnemen in het verkeer.
In april wordt het theorie examen afgenomen. De precieze datum volgt. Als iedereen geslaagd is
mogen zij meedoen met het praktijk examen. Tussen theorie en praktijk is er een fietscontrole. De
fietsen worden gecontroleerd op een aantal punten. Tegen die tijd krijgt u hier meer informatie over.
In juni is het praktijk examen, dat met alle 3 de scholen in het dorp wordt georganiseerd. We hebben
hiervoor ongeveer 5 ouders nodig die bij een post willen zitten. Tegen die tijd wordt u hierover
geïnformeerd door de klassenouder.
Voor het praktijk examen krijgen de kinderen een plattegrond mee naar huis. Hierop staat de
fietsroute. Deze route kunt u met uw kind oefenen zodat hij/zij de route goed kent. Op school
bespreken we op welke punten zij extra moeten opletten.
Ook dit jaar gaan 3 t/m 7 weer op schoolreis.
Informatie specifiek voor groep 8
Werkweek
De werkweek is dit jaar in week 40 van dinsdag 3 oktober t/m vrijdag 6 oktober. We gaan dit jaar weer
naar Texel. Als begeleiding gaan mee: juf Sanne en Marijke, Johan Dijkxhoorn en Aria Kastelein.
Zijn er bijzonderheden voor uw kind? Geef dit graag per mail aan.
Omdat we dit jaar vroeg op kamp gaan is de bijdrage voor het kamp hoger, maar dit zal verrekend
worden met de ouderbijdrage. De kosten voor het kamp dit jaar 103 euro. Dit bedrag bestaat uit; 90
euro bijdrage voor het kamp, 5 euro nog te sparen voor dit schooljaar en 8 euro schoolreisbijdrage.
Dit is naast het gespaarde geld (35 euro) via de ouderbijdrage. Uw kind krijgt z.s.m. de brief mee
waarin staat welk bedrag u dient te betalen en naar welk rekeningnummer het bedrag overgemaakt
mag worden.
De adviesgesprekken
Eind januari, na de vakantie en de CITO’s die hierop volgen, zullen juf Marijke, juf Conjo en juf Carla
alle kinderen en hun voortgang hier op school bespreken. Hierna zullen wij uw kind een advies geven
voor het voortgezet onderwijs. We baseren dit advies op het LVS (begrijpend lezen, rekenen en
studievaardigheden zijn hierbij belangrijke pijlers) en hoe uw kind zich in de groep gedraag, de
huiswerk attitude, motivatie en toets gegevens van de verschillende methodes. U heeft al een
voorlopig advies gekregen in groep 7.
De gesprekken zullen op 12 februari ‘s middags en ‘s avonds plaatsvinden. De leerling wordt met de
ouders verwacht bij dit gesprek. In dit gesprek zult u het definitieve advies voor het vervolgonderwijs
te horen krijgen en verdere informatie die belangrijk is voor de overgang naar het middelbare
onderwijs.
Procedure verwijzing VO
Er vindt in november vaak een scholenmarkt plaats. Verschillende scholen uit de regio presenteren hier
hun onderwijsaanbod. U kunt als ouders meedoen aan een carrousel. Hierover ontvangt u t.z.t. een
brief.

Voor de kerstvakantie komt er altijd een hoop informatie binnen over de verschillende scholen in de
omgeving. Wij richten een tafel bij het lokaal in waar alle folders komen te liggen. De kinderen kunnen
folders mee krijgen en zelf folders pakken.
Er zijn verschillende open dagen, hier kunt u terecht met al uw vragen over de school en de
organisatie van zaken die u belangrijk vindt. De data van de open dagen worden gepubliceerd in de
streekbladen, in de weekbrief of op allerlei andere manieren. Een kijkje nemen op de sites van
verschillende scholen is ook een aanrader.
In deze tijd stellen wij ook een Digitaal OverdrachtsDossier op, met alle informatie die de gekozen VO
school nodig heeft om uw kind goed te kunnen begeleiden. Het gaat hier om persoonskenmerken en
eigenschappen, maar ook om toetsgegevens. Door middel van een aanmeldformulier geeft u de
gekozen school toestemming deze gegevens in te zien. Dit formulier krijgt u met het DOD mee naar
huis om te lezen en ondertekenen. 5 maart moeten alle papieren bij juf Marijke aanwezig zijn.
Dan kiest u samen met uw kind de school uit waar het na groep 8 naar toe gaat. De aanmelding volgt
schriftelijk. U kunt het inschrijfformulier op de school krijgen van uw keuze, via internet, maar ook via
ons. Als u het formulier heeft ingevuld moet u dit bij de leerkracht inleveren! Dit willen we graag
omdat we dan in de gaten kunnen houden of alle kinderen opgegeven zijn en naar welke school ze
gaan.
De inschrijfformulieren moeten uiterlijk 5 maart (dag na de voorjaarsvakantie) binnen zijn. Wij
zorgen dat deze formulieren op tijd verstuurd worden naar de verschillende scholen en voegen alle
verdere gegevens toe. Voor 15 MAART moet alles op de school van het voortgezet onderwijs zijn
aangekomen.
De school voor voortgezet onderwijs bekijkt de aanmelding en bijgeleverde papieren en beslist of de
leerling is aangenomen. Zij nemen contact op met de ouders en via uw kind/ kinderen krijgen wij
graag te horen of ze aangenomen zijn.
ROUTE 8 als verplichte eindtoets
ROUTE 8 is een adaptieve toets. Dit betekent dat de moeilijkheid van elke vraag tijdens de afname
wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere
vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan lastige
vragen en leerlingen die beter presteren, slaan eenvoudige vragen over.
ROUTE 8 zorgt er op deze manier voor dat het toetsen minder belastend is voor een leerling. De
vragen sluiten aan bij het niveau van de leerling en de leerling hoeft met deze werkwijze niet onnodig
veel moeilijke of juist makkelijke vragen te beantwoorden. Op deze wijze krijgt elke unieke leerling zijn
of haar unieke eindtoets.
Gezien het adaptieve karakter doorloopt iedere leerling de toets individueel en is een flexibele afname
mogelijk.
ROUTE 8 toetst in een ochtend de verplichte domeinen taal en rekenen. De vakken zijn verdeeld in
verschillende korte toetsen. Naast deze verplichte vakken zullen de kinderen ook het onderdeel
functioneren maken. Dit geeft ons inzicht in het zelfbeeld en de werkhouding van de kinderen.

-

Taal bestaat uit de volgende deeltoetsen:
Luistervaardigheid: de leerling krijgt een aantal fragmenten te zien en te horen waarover
vragen worden gesteld. Tijdens het beantwoorden van de vragen kunnen de fragmenten altijd
teruggekeken worden.
Leesvaardigheid: de leerlingen krijgen een aantal teksten aangeboden waarover ze vragen
dienen te beantwoorden. Tijdens het beantwoorden van de vragen kunnen de teksten
teruggelezen worden.
Taalverzorging: hierbij worden de volgende onderdelen getoetst spellingvaardigheid,
werkwoorden, niet werkwoorden en interpunctie.
Woordenschat: In deze toets worden synonieme zinnen, uitdrukkingen, woordbetekenis en
woorden met gelijke betekenis getoetst.
Begrippenlijst: hier worden het ontleden getoetst.

-

Rekenen bestaat uit de volgende deeltoetsen:
Getallen: alle bewerkingen; optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen
Verhoudingen: breuken, procenten, delen van geheel
Meten en meetkunde: oppervlakte, omtrek, inhoud, bouwsels met blokjes etc
Verbanden: relaties leggen, verhaaltjessommen

-

-

-

Functioneren:
Functioneren richt zich op de onderdelen zelfconcept en werkhouding. Het gaat bij de
beantwoording van de vragen niet om goed of fout, maar om de mening van de leerling.
Welke stelling past goed bij de leerling en welke past minder bij de leerling.
Er wordt naar twee onderdelen gekeken:
Werkhouding geeft weer hoe de leerling zichzelf beoordeelt op het gebied van leervermogen,
prestatiegerichtheid, concentratievermogen en oriëntatie vermogen.
Zelfconcept geeft weer hoe de leerling zichzelf beoordeelt op het gebied van openhartigheid,
sociabiliteit, eigenwaarde en stabiliteit.
Afname
Wij zullen de digitale toets in de week van 16 april afnemen op de chromebooks in ons lokaal.
EHBO
Ook dit jaar zit EHBO weer in ons programma, maar hoe dit precies zal verlopen is nog niet bekend.
Dit wordt bovenschools geregeld.
Musical
Daar beginnen we natuurlijk al eerder mee. We zullen het gehele jaar door drama oefeningen doen.
Maar rond januari zal er een musical gekozen worden. Dan zullen we eerst in de klas scènes oefenen
en mogen de kinderen hun voorkeur aangeven voor een rol. Hierna bepalen wij welke rol de kinderen
krijgen en dan zullen we gaan beginnen met instuderen.
De musical / afscheidsavond zal dit jaar op dinsdag 4 juli plaatsvinden. De aanvang is half 8. Ieder kind
mag 6 personen uitnodigen. Broertjes en zusjes die nog op de JP zitten zien de musical al een dag
eerder op school.
De kinderen zullen worden uitgezwaaid op woensdag 5 juli. De leerlingen worden om 09.30 uur op
school verwacht en de ouders om 10:00 uur. Het zou leuk zijn als de ouders hierbij aanwezig zijn.
Dit was het overzicht voor dit schooljaar. Kom gerust langs na schooltijd als er iets is. Het kan zijn dat
ik niet direct een pasklaar antwoord heb, maar dan ga ik graag voor u op zoek.

Met vriendelijke groet,
Marijke Niesten - Ungureanu
PCB Johannes Post

