
Voorbereiding op het vervolgonderwijs 
 
- Instelling t.o.v. het werk; eigen verantwoordelijkheid 
- Indelen van werk en tijd. (zie ook weektaak) 
- Huiswerk: Zaakvakken (projecten), spelling en Engels 
- Werkstuk met presentatie (1 keer) 
- Boekverslagen (2 keer) 
 
Hanteren van een agenda. Het goed noteren van cijfers en van het huiswerk. 
Hoe gedraag je je in de groep, nu en in de toekomst? 
Hulp bij allerlei activiteiten 
Klaaroveren. Doel: verantwoordelijkheidszin kweken 
 
Activiteiten dit schooljaar 
 
· Voorbereiding vervolgonderwijs: 
- voorlopig advies tijdens de 10-minutengesprekken in november. 
- voorlichting vervolgonderwijs 27 oktober 
- Centrale Eindtoets: 19 t/m 21 april 
- open dagen vervolgonderwijs (januari) 
- gesprek n.a.v. uitslag Eindtoets en definitief advies. Advies 
- aanmelding vervolgonderwijs. (na het gesprek met leerkracht) 
 
Informatie over methodes 
 
Engels. 
In groep 7 en 8 werken we met onderwerpen en maken we gebruik van meerdere bronnen. De 
lessen worden gegeven m.b.v. het digibord en actueel lesmateriaal. Doelen per les zijn gekoppeld 
aan kerndoelen Engels (zie ook methode Hello World) 
Kinderen krijgen bij elke les huiswerk. 
 
Topografie 
Dit is een apart onderdeel. Het nieuws uit van het Jeugdjournaal en uit de kranten wordt gebruikt om 
te koppelen aan de basislijst Topografie van CITO. 
 
Taal. 
Taal Actief kent naast het taalgedeelte, spelling en woordenschat. Spelling is weer onderverdeeld in 
het juist schrijven van: werkwoorden en de onveranderlijke woorden. Dictees worden schriftelijk 
afgenomen. 
 
Rekenen: 
Wij maken gebruik van de rekenmethode Wereld In Getallen ( WIG). In deze methode wordt 
rekening gehouden met 3 niveaus die aangeduid worden met sterren. Een ster is werk voor 
leerlingen die de minimumdoelen die leerlingen moeten beheersen eind groep 8, aankunnen. 
Twee sterren is voor leerlingen die het basisniveau aankunnen en drie sterren is voor leerlingen die 
wat meer aankunnen. Naast elke dag een les met instructies werken leerlingen zelfstandig aan een 
weektaak die aansluit bij hun eigen rekenniveau. 
Voor de A+ leerlingen die het tempo aankunnen is er een pluswerkboek. 
Op het rapport staan twee cijfers: één voor meten, tijd en geld. Dit onderdeel wordt één keer per 
week aangeboden en apart getoetst. 
Daarnaast een toets cijfer voor rekenen algemeen. 
 



Crea. 
Apart onderdeel en wordt gegeven op de dinsdagmiddag. 
 
Muziek.  
Volgens de methode: Muziek moet je doen. 
 
Organisatie van de groep 
 
De kinderen werken in groepen. Elke groep heeft een eigen kleur. Schriften en boeken en materialen 
liggen per groep op een eigen plank in de kast. 
Elke groep heeft een groepsleider met zorg voor uitdelen en het opbergen van de materialen. 
Overige taken worden bijgehouden op een planbord. 
Afspraken en werkwijze groep 8 
 
In groep 8 werken we ook volgens de methode BAS: “Bouwen aan een adaptieve school”. 
Adaptief onderwijs wil zeggen “rekening houden met verschillen tussen leerlingen”. In het verleden 
deden we dit ook wel in het kader van ‘zelfstandig werken’ Nu krijgen we als leerkracht handvatten 
aangereikt hoe we dat goed in ons onderwijs gestalte kunnen geven. Voorbeelden hiervan zijn: 
 
Weektaak 
 
Hierop staat voor een hele week het werk gepland. Kinderen leren te plannen. 
Ze kunnen zelf zien wat ze nog meer kunnen doen wanneer bijv. hun rekenwerk voor die dag af is. 
Vaak wordt de instructie van meerdere vakken tegelijk gegeven zodat kinderen zelfstandig verder 
kunnen werken. Tijdens dat zelfstandig werken heeft de leerkracht de tijd om uitvallers individueel of 
in groepjes te helpen. De anderen leren dat de leerkracht niet altijd meteen beschikbaar is 
(uitgestelde aandacht). Wanneer ze toch een dringende vraag hebben kunnen ze dit oplossen door 
een medeleerling om hulp te vragen. Dit jaar beginnen we daarbij met het gebruik van blokjes. 
Hiermee kan een leerling aangeven: * iemand mag mij wat vragen (groen) 
* ik wil niet gestoord worden (rood) 
* ik heb een vraag (?) 
Tijdens de hulprondes die de leerkracht tussendoor loopt ziet de leerkracht welke leerling hulp nodig 
heeft. 
Op de planning staat het zgn. taakuur. Tijdens deze les, die overigens niet altijd een uur duurt, 
werken kinderen aan verplichte taken en aan keuzetaken. 
Ons doel hierbij is dat zowel snelle als trage leerlingen toekomen aan een stukje keuzewerk. Ook 
voorkomen we hierbij dat snelle leerlingen veel tijd verloren laten gaan omdat ze moeten wachten 
op de rest. 
 
De weekplanning is een werkdocument en er moet netjes mee worden omgegaan. aan het eind van 
de week wordt de weektaak ingenomen en nagekeken door de leerkracht. De weektaak gaat dan 
mee naar huis zodat u ook kunt kijken wat er in die week aan werk is gedaan en ook hoe er met het 
werk is omgegaan. 
 
 
Verantwoording voor school en plein. 
Elke week is een groep verantwoordelijk voor het schoolplein. 
Klassendienst: deze wordt uitgevoerd door de groepsleiders. Samen maken we de klas weer netjes. 
de taken hangen op het bord. 
 
Inzet computers in groep 8 
 



Het computergebruik kunnen we indelen vanuit een viertal invalshoeken:  
 
1. Hierbij moet gedacht worden aan methode gebonden software. De leerlingen oefenen de 
software die bij de methode aangeboden wordt. Dat betekent dat schriftelijke leerstof geheel of 
gedeeltelijk komt te vervallen en dat dit door de computer wordt overgenomen. 
 
2. Remediërend. Leerstof wordt aangeboden zodat leerlingen bepaalde achterstanden in de leerstof 
kunnen inhalen. Hier moet gedacht worden aan Hoofdwerk op het gebied van rekenen. 
 
3. De computer als middel om tekst te verwerken, presentaties te maken met PowerPoint. Dit  
gebeurt bij de taallessen, werkstukken, leesboekverwerkingen enz. 
 
4. Om te voldoen aan de einddoelen wordt naast bovenstaande drie onderdelen aandacht 
geschonken aan: 
 
a. Tekstverwerker kunnen hanteren 
b. Informatie kunnen verzamelen van internet. 
c. Communiceren met behulp van e-mail 
d. Integreren vaardigheden in een werkstuk 


