
Informatie

Groep 8: 
Evelien Jongste en Henrike Heijboer

verantwoordelijk

respect

inspiratie

verbinding



Even voorstellen

• Evelien werkt op maandag, dinsdag en woensdag 

• Henrike werkt op woensdag, donderdag en vrijdag 

• E-mailadressen: 

e.jongste@wsko.eu en h.heijboer@wsko.eu  

mailto:e.jongste@wsko.eu
mailto:h.heijboer@wsko.eu


Taal – Taal actief
  

 

 

De belangrijkste onderwerpen dit schooljaar zijn: 
- Uitbreiding van de woordenschat
- Taalkundig en redekundig ontleden
- Verschillende schrijfvormen zoals spannend 

verhaal, betoog, hoorspel



Rekenen – Wereld in getallen

We werken met de nieuwe versie van Wereld in getallen. 
Namelijk ‘Wereld in getallen 5’.
Deze methode is volledig digitaal en adaptief. Dit houdt 
in dat ieder kind op zijn of  haar niveau werkt. 

Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekene
n/de-wereld-in-getallen.htm

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm


Spelling – Taal actief

- Leenwoorden uit Engeland en Frankrijk
- Uitbreiding regelwoorden
- Werkwoordspelling
- Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord



Technisch lezen 

Voor technisch lezen gebruiken we de methode 
Estafette voor kinderen die meer oefening nodig 
hebben. De overige kinderen gaan zelfstandig lezen. 
Regelmatig starten wij de middag met vrij lezen.
Vóór de kerstvakantie houden alle kinderen een 
boekbespreking. 



Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip

Deze methode sluit wekelijks aan op de actualiteit.
Als verwerking werken de kinderen ook één keer per week op de 
computer aan andere teksten en woordenschatoefeningen. 
Nieuwsbegrip kunnen kinderen ook thuis doen door in te loggen op 
www.nieuwsbegrip.nl 

http://www.nieuwsbegrip.nl


Wereldoriëntatie 

Sinds een aantal jaar werken we met Blink, 
een digitale methode voor wereldoriëntatie 
waar de vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuuronderwijs onder 
vallen. Jaarlijks komt een aantal thema’s 
aan bod. Zie voor meer informatie:
http://www.blinkwereld.nl/

http://www.blinkwereld.nl/


Verkeer

Ook dit jaar werken wij weer met School op Seef, het programma 
voor verkeerseducatie waarbij 3x per jaar ouders worden gevraagd 
voor de praktische oefeningen. 



Catechese

We gebruiken de methode Trefwoord 
waarin normen en waarden worden 
besproken aan de hand van verhalen 
uit hedendaagse boeken en de bijbel. 
Zie voor meer informatie:
https://www.trefwoord.nl/

https://www.trefwoord.nl/


Kwink

Een methode voor de sociaal-emotionele vorming. 
Lessen over gedrag, omgaan met elkaar etc. voor de 
groepen 1 t/m 8.
https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/

https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/


ZIEN!

Met ZIEN! voor het primair onderwijs zetten leerkrachten het sociaal-
emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch 
op de kaart. Ook wordt het veiligheidsgevoel van de kinderen gemeten 
d.m.v. een vragenlijst. De vragenlijsten zijn direct gekoppeld aan onze 
leerling administratie. De resultaten worden waar nodig met de ouders en de 
leerling besproken. 

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleidi
ng/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderw
ijs/wat-is-zien

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/wat-is-zien
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/wat-is-zien
https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/wat-is-zien


Creatieve vorming

• Hieronder vallen alle vakken zoals muziek, handvaardigheid, 
tekenen, theaterlessen en techniek.  

•De groep krijgt een aantal keer technieklessen.                                
De technieklessen zijn gericht
op ervaren en ontwerpen. 



Huiswerk

Vier keer per week op 

•Maandag: rekenen
• Dinsdag: spelling / moeilijke woorden taal

•Woensdag: begrijpend lezen

•Donderdag: Engels leren 
Verder: toetsen voor de zaakvakken



Rapportage

• in de vierde en vijfde week van het schooljaar voeren we startgesprekken met 
alle ouders en kinderen. 

• eind november / begin december worden de voorlopige adviezen besproken.

• in februari volgt na het LVS M8 het eerste rapport, in de weken erna worden 
de definitieve adviezen besproken.

• in juli volgt het laatste rapport.

• Als er tussendoor zaken besproken moeten worden, bent u altijd welkom 
voor het maken van een afspraak.



Praktische zaken

• Gym op dinsdagochtend en donderdagmiddag. 

• Briefje of  mail bij afwezigheid, ook bij gymles! 

• Musical na meivakantie

• Voor informatie die de gehele klas aangaat

gebruiken wij Parro.



Werkweek

• Maandag 13 t/m woensdag 15 september 2021

• De Paasheuvel in Vierhouten 

• Diëten en allergieën

• Zwemspullen, zonnebrandcrème en regenpakken

 



Overzicht



Overzicht scholen: 

• Praktijk onderwijs: Laurentius Praktijkschool en Grotius College Praktijkschool

• vmbo bb/kb/gl: Stanislas Krakeelpolderweg, SC Delfland, Lentiz Floracollege en 
het Lentiz Maasland. 

• mavo: Stanislas Dalton, Hof  van Delft (CLD) en het Grotius College
• havo: Stanislas Dalton, Stanislas Westplantsoen, CLD Molenhuispad en het Grotius 

College  
• vwo: Stanislas Westplantsoen, CLD Molenhuispad en het Grotius College  



Verwijzing naar het VO

Verwijzing VO: ouders - kind – school

• uitgangspunt: resultaten van het afgelopen jaar, rapporten, uitslagen leerlingvolgsysteem LVS 
CITO, uitslag van de drempeltoets, werkhouding, huiswerkhouding

• Na de herfstvakantie: drempelonderzoek, wordt mede gebruikt voor voorlopig advies.

• In november/december: gesprek rondom voorlopig schooladvies

• December: DIA-kennismakingstoets  (komt geen advies uit, is alleen kennismaken met de 
eindtoets die in april volgt.)

• half  januari: Citotoetsen leerlingvolgsysteem groep 8, M8 
• open dagen, ouderavonden en kennismakingslessen VO in januari en februari 2022 bezoeken 



•  2 februari: eerste rapport

• Daarna in februari:  definitief   schooladvies

• Aanmelden op school voor VO in februari (data zijn nog niet bekend) 

• 19 en 20 april: DIA-eindtoets

• medio mei: uitslag eindtoets

Verwijzing naar het VO (vervolg)



Wijziging gegevens

Als in de loop van het jaar een telefoonnummer, adres, e-mailadres etc. wijzigt, graag 
per e-mail doorgeven aan de leerkracht.


