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Beste ouders, 

In dit boekje staat een korte omschrijving van groep 7/ 8. 

Daarnaast vindt u informatie over het traject wat we volgen richting het Voortgezet Onderwijs. 

Er zijn veel belangrijke momenten in groep 7 / 8 waarvan het goed is dat u hiervan als ouder(s) op de 

hoogte bent. 

 

Juf Esther Coppoolse 

Juf Sanne van der Werff 

Meester Martien le Clercq 

 

. 
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In groep 7 / 8 worden dezelfde methodes gebruikt als in de voorgaande groepen: 

Rekenen:    Wereld in Getallen 

Taal:    Taalactief 

Spelling:   Taalactief - Spelling 

Biologie:   Leefwereld 

Engels:   Take it Easy 

Begrijpend lezen:  Nieuwsbegrip 

Aardrijkskunde:  Argus Clou aardrijkskunde 

Godsdienst:   Woord zonder Grenzen 

Soc. Em. Ontwikkeling: Leefstijl 

Geschiedenis:   Argus Clou geschiedenis 

Gymnastiek:   Z@pplessen 

Handvaardigheid:  Moet je doen! 

Muziek:   Idem 

Drama:   Idem 

 

Het bord 

Op het bord staat het rooster van de dag. Een rooster geeft duidelijkheid en structuur.  

Ook het huiswerk staat op het bord. Het huiswerk wordt voor meerdere dagen uitgelegd 

en opgegeven. Naast het whiteboard wordt het digibord intensief gebruikt. 

Huiswerk 

Huiswerk neemt in groep 7 / 8 een belangrijke plaats in. Vier tot vijf keer per week 

krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis, zowel voor groep 7 als voor groep 8. 

Huiswerk zit niet bij een methode. Het is steeds zoeken naar nieuwe opdrachten. 

De kinderen krijgen altijd op vrijdag het huiswerk mee voor de volgende week. 

Met z’n allen schrijven we de huiswerkopdrachten in de agenda. Geen agenda bij? 

Kruisje in de map…. Huiswerk niet gemaakt? Idem.  

De kinderen moeten de verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun werk. Er staat een 

huiswerkhulp op de website. Daar vindt u uitleg over spellingsregels, het metrieke 

stelsel, enz.  
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Structuur en huiswerk 

Elke dag neemt uw kind zijn of haar agenda én map mee naar huis.  

Er zijn kinderen die al het huiswerk graag op maandag maken. Zo hebben ze op de 

andere dagen meer tijd over. Het is ook goed om elke dag tijd vrij te maken voor het 

huiswerk.  Dit geeft, zeker m.b.t. het Voorgezet Onderwijs, meer structuur.  

Het is belangrijk om elke dag te vragen naar het huiswerk. Wat moet je maken? Is het 

moeilijk? Mag ik het eens bekijken? Sommige opdrachten zijn behoorlijk pittig en het is 

goed als kinderen een klein beetje op weg worden geholpen. 

Het is heel belangrijk dat de kinderen leren leren. Lukt het huiswerk een keer niet, géén 

probleem! Uw zoon of dochter kan dit gewoon aan ons doorgeven. We kijken dan samen 

waarom het niet lukte. 

Soorten huiswerk 

Spelling, rekenen, topografie, redekundig ontleden, e.d. 

De kinderen voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs.  

(hierin zit een overlap met groep 7!) 

Aandachtspunten in groep 8:  

 Gebruik van de agenda (groep 7 en 8) 

De  kinderen moeten elke dag hun agenda mee naar school nemen. In hun agenda 

schrijven de kinderen het huiswerk voor de komende dagen.  De kinderen weten 

dus ruim van te voren wat ze moeten doen. 

 Opvoeren van de hoeveelheid huiswerk (groep 8) 

Veel kinderen uit groep 8 moeten leren leren. Wanneer de hoeveelheid huiswerk 

groter of het soort huiswerk moeilijker wordt zullen ze moeten leren plannen. 

Wanneer ze iets moeilijk vinden zullen ze u of ons om hulp moeten vragen. 

 Leren plannen 

Werkstuk (januari – april):  

groep 7 – land in de wereld (stappenplan volgt) 

groep 8 – onderwerp is vrij. Wel overleggen met de leerkracht. 

Boekverslagen (elke rapportperiode minimaal 1 boek): 

groep 7 – 3 boekverslagen (1 verslag mag gaan over het boek wat wordt    

        voorgelezen in de klas.) 

groep 8 – 3 boekverslagen (1 verslag mag gaan over het boek wat wordt    

        voorgelezen in de klas. ) 
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 Boekpromotie 

Groep 7 en 8 –  1 x (deze promotie mag gaan over een boek wat je hebt  

    gelezen  voor je boekverslag. 

Huiswerk 

Voor beide groepen geldt dat ze vier tot vijf keer per week huiswerk maken.  

Kinderen moeten leren plannen. Wat doe ik wanneer? Hoeveel tijd denk ik ervoor nodig 

te hebben? Enz. 

Zelfstandigheid vergroten 

Naast het leren plannen moeten de kinderen ook leren om verschillende bronnen te 

hanteren. Als je iets niet weet, waar zou je het antwoord kunnen vinden? 

Probleemoplossend leren denken. Veel draait ook om keuzes. Hoe wil je leren?  

Wat heb je nodig? Wat stoort bij jouw leren? Enz. In deze groep is het heel belangrijk 

om de kinderen te wijzen op de keuzes die ze maken. 

 

Spreekbeurt 

Groep 7 – Uw kind houdt een spreekbeurt over een onderwerp waar zijn / haar 

       interesse naar uit gaat. 

Groep 8 - Uw kind houdt een spreekbeurt met als onderwerp een beroep. 

 

Zorg in en buiten de klas: 

Buiten de klas: 

Jacqueline Bok (Intern begeleider) 

 

In de klas:  

De leerkrachten van groep 7 / 8. Deze zorg richt 

zich op: verlengde instructie, verrijking en 

herhaling en continuering van door de IB opgestelde 

plannen. 
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Speciale activiteiten in groep 7 / 8: 

 Deelname aan MediaMasters 

 De Rabobank BankBattle 

 Een bezoek van kinderboekenschrijver Rob Ruggenberg 

 Bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie (natuurouders) 

 Activiteiten kunsteducatie Walcheren 

 Schoolkamp: 6, 7 en 8 juni (locatie Buitencentrum Veere) 

 Musical, donderdag 28 juni 2018 (19.00 – 22.00 uur) 

 Uitreiking getuigschrift, 29 juni 2018 (inloop 10.30 uur) 

 Eindfeest 29 juni groep 8? 

Enz, enz. 

 

iPads/SkoolPads 

De bovenbouw van onze school werkt met deze prachtige tabletcomputers. Er zijn 

diverse apps geïnstalleerd waarmee de kinderen de basisvaardigheden kunnen 

trainen/onderhouden. Te denken valt aan breuken, tafels, hoofdrekenen, topografie, 

ontleden, werkwoordspelling, spreekwoorden e.d.  

Let wel: de iPad is een hulpmiddel en wordt verantwoord ingezet. 

De iPad blijkt ook een erg makkelijk hulpmiddel om snel even iets op te zoeken op 

internet. Er is immers geen opstarttijd. Ook het typen op de iPad gaat de kinderen goed 

af, ze zijn hier al behoorlijk vaardig in. Het enthousiasme van de kinderen is groot. 

Het gaat er NIET om dat de computers de boeken en schriften gaan vervangen. Een pc/ 

iPad is een apparaat wat gebruikt wordt om de aangeboden stof te automatiseren en 

paraat te houden.  

Daarnaast hebben we de beschikking over Windows 8 tablets, de SkoolPads. Hierop 

kunnen de kinderen aan de slag met de oefenprogramma’s die horen bij onze 

lesmethodes. Deze programma’s werken nl. niet op de iPads. Dit jaar doen we mee aan 

een proef: de kinderen verwerken de taal en spellingopgaven van onze taalmethode 

digitaal op de SkoolPads.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfYu9vk18cCFSSX2wodLhoCUg&url=http://twicsy.com/i/mzR9R&psig=AFQjCNFjkWAMzW-CWnb1Yu2YjhY4ko5i_g&ust=1441263935802933
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Eindtoets 

 

Ook komend scholjaar kunnen scholen, naar verwachting, kiezen uit de volgende 

eindtoetsen: 

- Centrale Eindtoets; Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt de 

centrale eindtoets uit. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) 

- Route 8 van A-Vision 

- ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs van Bureau ICE 

 

Het zou kunnen dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog andere 

toetsen toelaat.  

 

 
 

De afgelopen twee jaar hebben we gebruik gemaakt van de IEP eindtoets van bureau 

ICE. Dit tot grote tevredenheid. 

 

Een eindtoets gemaakt. En dan? 

 

Voor 1 maart krijgt uw kind van school een schooladvies. Daarmee geeft de school aan 

welke middelbare school voor het kind het meest geschikt zou zijn. Het schooladvies is 

het belangrijkste advies. 

In het advies staat welk soort school in het voortgezet onderwijs het beste bij het kind 

past. De school kijkt daarvoor onder andere naar hoe het kind leert, wat het heeft laten 

zien en wat wij van het kind weten na acht jaar basisschool en welke groei en 

ontwikkeling hij / zij tijdens die acht jaar heeft doorgemaakt. 

De Eindtoets die gemaakt wordt, geeft een tweede advies. Het is bedoeld om te kijken 

of de school met het schooladvies in de goede richting zat. Maar het schooladvies telt 

het zwaarste. De middelbare school waar je heen gaat, mag de score van de Eindtoets 

niet gebruiken om te beslissen of je wel of niet wordt toegelaten. 

Het kan zijn dat de Eindtoets veel beter of juist veel slechter wordt gemaakt, dan wij 

van te voren hadden gedacht. Maakt het kind de Centrale Eindtoets beter dan de school 

had gedacht, dan moet school opnieuw naar het advies kijken. Heroverwegen wordt dat 

genoemd. Dat doen we in overleg met de leerling en hun ouders/verzorgers. Het kan zijn 

dat het schooladvies dan wordt aangepast, maar dat hoeft niet. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNXBmfzs18cCFcoI2wodljcNpg&url=http://hetkind.org/2015/01/15/cito/&psig=AFQjCNFrnY_KVG18_k02uQvY2DuA1XS5Hg&ust=1441266149108913


CBS ’t Klinket – schooljaar 2017 - 2018 Pagina 8 

 

Wordt de Eindtoets slechter gemaakt dan de school verwachtte, dan past de school het 

advies niet aan. Dat blijft dan hetzelfde. De school kent het kind immers het beste.  

 

Het Onderwijsloket (voorheen: De Permanente Commissie Leerlingenzorg) 

Alle leerlingen die vanuit een primaire onderwijsvoorziening naar een voortgezet 

onderwijsvoorziening binnen het samenwerkingsverband VO Walcheren gaan, dienen te 

worden aangemeld bij een VO-school of VSO-school. Deze school heeft zorgplicht voor 

de leerling. Deze school blijft verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van de leerling. 

Wanneer bij aanmelding  duidelijk is dat de leerling vanwege niveau, mate van 

ondersteuning en specifieke onderwijsbehoeften een passender onderwijsaanbod heeft 

binnen een andere school, zal via het Onderwijsloket een advies gevraagd worden. Een 

leerling kan pas bij een VSO-school worden ingeschreven wanneer er een 

Toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven. 

 

Informatie voortgezet onderwijs 

In dit schooljaar zult u van de verschillende voortgezet onderwijsscholen 

informatiefolders ontvangen. Elke school organiseert ouderavonden, open dagen, enz.  

De moeite waard om meerdere scholen te bezoeken! 
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Het onderwijskundige rapport 

 

In februari wordt u uitgenodigd op school om te praten over de uitslag van het 

Drempelonderzoek en het onderwijskundige rapport. In dit rapport wordt de 

schoolkeuze, leerlingkenmerken, de geboden zorg en relevante bijlagen (bijvoorbeeld 

een dyslexieverklaring) opgenomen. 

De gesprekken vinden overdag plaats. 

Er is een exemplaar voor de ouders en een exemplaar voor onze school.  

En dan? 

Alle Onderwijskundige Rapporten worden door ons omgezet naar een digitaal 

overdrachtsdossier. Dit DOD bestand wordt (met een pincode beveiligd) per mail naar 

de school van aanmelding gestuurd. 

Na verloop van tijd komt een vertegenwoordiger van deze school langs op ’t Klinket om 

de kinderen door te spreken.  

In het nieuwe schooljaar (V.O.) zullen wij rond oktober/november de scholen bezoeken 

en worden de kinderen nogmaals besproken. Deze zgn ‘tafeltjesmiddagen’ zijn niet op 

alle V.O.-scholen. 

 

Nog enkele aandachtspunten: 

 

 Handvaardigheid: elke dinsdag. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen niet 

hun allerbeste kleren aantrekken? 

 Gym: elke donderdagmorgen (8.30 – 10.15 uur). 

 Denkt u aan de vrijwillige ouderbijdrage? 

 Gevonden voorwerpen: voor in de hal staan bakken met gevonden voorwerpen. 

Elke vrijdag voor de vakantie worden de bakken geleegd. 

 Sparen voor een goed doel. 

 www.cbsklinket.nl Controleer deze site regelmatig. Er staan leuke foto’s op, 

de info wordt maandelijks geplaatst en er staan tal van andere 

wetenswaardigheden op. 

 Op vakantie- of verlof aanvragen? Wij moeten ons aan de regels houden en 

die zijn (terecht) streng. U kunt een aanvraagformulier krijgen bij meester 

Martien of via de website van onze school. 

http://www.cbsklinket.nl/
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We gaan er met elkaar een fantastisch jaar van maken:  

de ouders, 

juf Esther, 

juf Sanne 

meester Martien  

en 

de kinderen! 


