
 

 

 

 

 

 

 

  



Beste ouders, 

 

In dit boekje staat een korte omschrijving van groep 8.   

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

Onderwijs. Er zijn veel belangrijke momenten in groep 8 waarvan het goed is dat u 

hiervan als ouder(s) op de hoogte bent.  

 

Heeft u vragen? Schroom niet om contact met ons op te nemen!  
  

Juf Danitsja van der Veer    

Meester Martien le Clercq   

  

 

 

  



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

Rekenen: Wereld in getallen   

Taal: Taal Actief   

Spelling: Taal Actief  

Biologie: Argus Clou Natuur  

Engels: Take it Easy   

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip  

Aardrijkskunde: Argus Clou Aardrijkskunde  

Godsdienst: Trefwoord 

Soc. Em. Ontwikkeling: Leefstijl  

Geschiedenis: Argus Clou Geschiedenis  

Gymnastiek: Z@pplessen  

Handvaardigheid: Moet je doen!  

Muziek: Eigenwijs Digitaal  

Drama: Moet je doen!  

 

We werken tegenwoordig met Chromebooks. Ieder kind heeft een eigen Chromebook 

tot zijn of haar beschikking. Hierop werken we aan rekenen, taal, spelling en begrijpend 

lezen. Studievaardigheden, automatiseren, woordenschat extra zijn nog extra 

oefeningen op de Chromebook. Het programma wat we hiervoor gebruiken heet Snappet. 

De andere vakken maken we in werkboeken.  
 

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 8 een belangrijke plaats in. Drie tot vier keer per week 

krijgen de kinderen huiswerk mee naar huis.  

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

opdrachten. De kinderen krijgen het huiswerk op verschillende dagen.  

De kinderen krijgen het huiswerk zoveel mogelijk op papier mee naar huis, ze 

bewaren het in hun map.  
 

Met z’n allen schrijven we de huiswerkopdrachten in de huiswerkplanner.  

Deze planner zit in de map van uw zoon / dochter. Op deze manier hopen we 

beter aan te sluiten bij de planners van het voortgezet onderwijs en heeft u 

altijd een goed overzicht van het werk wat de kinderen in een week moeten 

maken. 

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

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

stelsel, enz.  

https://www.cbsklinket.nl/huiswerkbegeleiding-bovenbouw/


 

Structuur en huiswerk  
  

Elke dag neemt uw kind zijn of haar 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.  

Om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van het te maken huiswerk, wordt er via 

Parro een agendapunt per huiswerk vak aangemaakt. U ontvangt hiervan een notificatie 

op uw telefoon.  
  

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. Daarnaast krijgen de leerlingen 

leerwerk op voor verschillende toetsen.  
 

De kinderen voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs.  
  

  

Aandachtspunten in groep 8:  
  

• Gebruik van de huiswerkplanner   

De kinderen moeten elke dag hun map mee naar school nemen. In de huiswerkplanner 

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   

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 8 – onderwerp is vrij. De kinderen moeten wel het onderwerp overleggen met de 

leerkracht.   

  



Boekverslagen (elke rapportperiode minimaal 1 boek):  

Groep 8 – 3 boekverslagen (1 verslag mag gaan over het boek wat wordt voorgelezen in 

de klas. )  
  

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 8 - Uw kind houdt een spreekbeurt met als onderwerp een beroep. In de klas 

komt een rooster te hangen waar de kinderen zich voor kunnen inschrijven.  
  

Zorg in en buiten de klas:  
  

Buiten de klas: Jacqueline Bok (Intern begeleider)  

 

In de klas: de leerkrachten van groep 8 bieden zorg door het geven van verlengde 

instructie, het geven van verrijkingsopdrachten, herhaling én continuering van de door 

de intern begeleider opgestelde plannen. 

 

Speciale activiteiten in groep 8:  

 

• Deelname aan MediaMasters                                

• De Rabobank BankBattle  

• Bezoek aan de waterzuiveringsinstallatie (natuurouders)  

• Activiteiten kunsteducatie Walcheren  

• Schoolkamp: woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni 2022  

• Musical, woensdag 20 juli 2022 (19.00 – 22.00 uur)  

• Uitreiking getuigschrift, vrijdag 22 juli 2022 (inloop 10.30 uur) 

• Eindfeest groep 8? De verantwoording van dit feest ligt bij de ouders. Dit wordt 

niet door school georganiseerd. Wie helpt er mee?  

• Enz, enz.  

  

Eindtoets informatie voor leerlingen in groep 8 

  

Ook komend schooljaar 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 drie 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.  

 

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.  
  

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!  
  

  

 

 

 
 

  



 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, leerling kenmerken, 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? Graag kranten en tijdschriften inleveren, die 

kunnen we altijd gebruiken.   

• 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.  

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

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

Martien of downloaden via de website van onze school.  
  
 

 We gaan er met elkaar een fantastisch jaar van maken:  
  

de ouders,  
  

juf Danitsja en meester Martien,  
  

en  
  

de kinderen!  


