
Leven in groep 7!



Groep 7

Beste ouders van groep 7,

Met deze PowerPoint willen wij u een inkijkje geven in onze groep. Normaal 

gesproken doen wij dit in de klas tijdens een informatieavond. Gezien de huidige 

maatregelen, lukt dat op dit moment niet. Daarom deze PowerPoint. We hopen u 

op enig moment dit schooljaar uit te kunnen nodigen in onze klas, zodat we dan 

meer informatie kunnen geven over dit schooljaar. 

In deze presentatie alvast een korte impressie over hoe wij werken in groep 7. 

Uw kind kan u vast nog meer vertellen n.a.v. van de dia’s

Met vriendelijke groet,

Esther en Monique



De eerste weken

• De eerste weken rustig 

starten om elkaar te leren 

kennen.

• Gesprekken voeren: Hoe 

gaan we met elkaar om? Hoe 

helpen we elkaar en spreken 

we elkaar aan? Wat is mijn 

rol of deelname in de groep? 

• Boeken die we inzetten: Grip 

op de groep, KiVa, De 

Gouden weken.



klassenorganisatie

• We zitten in 3-tallen. Alle gezichten naar het 

bord. De leerlingen zijn wel in groepen verdeeld.

• Groepsleiders; zorgen voor de groep (uitdelen, 

klassendienst)

• Technieken die wij inzetten bij het lesgeven 

komen uit het boek Teach like a Champion

• We stimuleren het gebruik van een agenda. 

Samen met de kinderen schrijven we het 

huiswerk op.



eigenaarschap

Op het groepsbord hangen de 

groepsdoelen waar we aan 

werken. Ook de gouden 

momenten delen we hierop, en 

de tips en tops van de groep.

• In de portfoliomap houden 

leerlingen hun vorderingen 

bij. Hierin staan ook hun 

persoonlijke doelen.

• Contactmoment: 17 en 18 

november (o.v.)



Taal, rekenen, spelling

• We werken steeds 

meer met digitale 

hulpmiddelen. Dit jaar 

zal de verwerking van 

de lessen steeds meer 

via Gynzy gaan.

• Pluswerk: voor 

leerlingen die meer 

aankunnen. 

(Levelwerk)

• Juf, ik ben klaar. Voor 

leerlingen die klaar zijn 

met het reguliere werk.



Engels

• Onderwerpen

• Iedere dinsdag

• Samenwerken

• Presenteren

• Actieve rol van de leerling

• Huiswerk



wereldoriëntatie

• Projecten met de methode 

TopOndernemers

• Samenwerken

• Presenteren

• Toetsen

• topografie



Werkstuk en boekverslag

• 2 boekverslagen

• Eén werkstuk

• Begeleiding op school

• Begeleiding thuis



Chromebook

• Omgaan met internet

• Oefenstof bij methode

• Werken aan opdrachten

• We vinden het prettig als 

ieder kind eigen oortjes 

op school heeft.



overig

• Kinderpostzegels: 23-09

• Schoolarts/GGD; iedere 

leerling wordt gezien dit jaar.

• Weeksluiting 19 maart 2021 

(o.v.)

• Verkeersexamen: 8 april 2021


