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De leerkracht
Dit jaar worden de groepen 8 op de volgende manier
bemand:
8a: Juf Ingeborg (ma,di,woe,do), Juf Denise (vrij) en juf
Gigi (onderwijsassistent in opleiding: ma,di, woe).
8b: Juf Marcha (ma t/m vrij) en meester Jorben (leraar in
opleiding: ma,di)
Omdat wij heel veel dingen samen doen, zullen de
leerkrachten van groep 8a ook wel eens bij 8b staat en
andersom.
Onze e-mailadressen zijn:
Ingeborg: i.damen@sopogo.nl
Marcha: m.bal@sopogo.nl
Denise: d.bolraap@sopogo.nl
Jorben: j.goedegebuur@sopogo.nl
Heeft u vragen? Mail, bel of maak een afspraak om langs
te komen.

Vakken
Snappet
Dit jaar maken wij rekenen, taal, automatiseren,
begrijpend lezen (verwerking en woordenschat) en
woordenschat op Snappet. Daarnaast hebben de
kinderen ook altijd 1 les per week op papier.
De kinderen zien op hun weekplanning wat ze wanneer
moeten maken. Deze manier van werken is bekend bij
de kinderen vanuit voorgaande groepen.

Wij clusteren de kinderen op niveau (#, @, O, *). Deze
niveaus zijn terug te vinden op de weektaak. Op deze
manier hebben wij maximaal 2 niveaugroepen in de klas
en ook maar 2 instructies die we moeten geven.
Daarnaast hebben we meer tijd voor individuele
instructie of verlengde instructie.

Spelling
Met spelling werken we met de methode “Taal actief”.
De verwerking van deze lessen doen we in een
werkboekje. Extra oefening is mogelijk op Snappet.
(bijvoorbeeld in werkpakketten).
Dit jaar leren we in groep 8 met de werkwoordspelling:
tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord,
tegenwoordig deelwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid
deelwoord. Het is belangrijk dat de kinderen de
aangeleerde stappen gebruiken en toepassen. Het kan in
groep 8 niet meer op gevoel, omdat er zoveel
verschillende vormen aangeleerd worden.
Technisch lezen
In groep 8 zijn we vooral bezig met het onderhouden
van het leesniveau van de kinderen. Dus veel lezen en
herhalen.
Ook besteden we aandacht aan de leesbevordering en
leesmotivatie om zo de kinderen zoveel mogelijk te
stimuleren om te lezen. Thuis lezen is en blijft van
belang voor het leesniveau van uw kind.
Engels
Hiervoor maken we gebruik van de methode ‘Groove
me’.
In deze methode vergroten de kinderen hun
woordenschat, aan de hand van een liedje. Ook proeven
ze al van een beetje grammatica.

Wereldoriëntatie
Voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur
& techniek maken wij gebruik van de methode “Blink
geïntegreerd”. We werken hierbij aan de hand van
thema’s. Deze verwerken de leerlingen projectmatig
waarbij de leerlingen veel zullen samenwerken. De
leerlingen worden beoordeeld op het proces, de inhoud
en het eindproduct. Dit eindproduct kan verschillende
vormen hebben, zoals een presentatie, muurkrant of
werkstuk.
Gymnastiek
De kinderen krijgen twee keer per week gym in de
gymzaal. Groep 8a op maandag- en vrijdagochtend.
Groep 8b op woensdag- en vrijdagochtend. De kinderen
nemen voor deze lessen gymkleding en gymschoenen
mee. Indien de leerlingen niet de benodigde spullen bij
zich hebben, kunnen ze niet deelnemen aan de
gymlessen.
Huiswerk
Elke week krijgen de kinderen huiswerk mee. Hiervoor
hebben zij een week de tijd. De kinderen plannen zelf
wat ze wanneer gaan maken. Hierdoor krijgen de
kinderen het besef dat het belangrijk is om eigen
verantwoordelijkheid te nemen.

Op weg naar de brugklas
Het eindadvies
Groep 8 is natuurlijk HET jaar van het eindadvies. Om
een zo goed mogelijk advies te geven, gebruiken wij
verschillende meetinstrumenten: NIO, cito-toetsen en
methode gegevens. Ook speelt de werkhouding van uw
kind een rol.
29 september wordt de NIO afgenomen in de klas. Dit is
een ander soort toets dan de kinderen gewend zijn,
maar geeft wel inzicht in de kwaliteiten van het kind. De
uitslag van deze toets wordt met u besproken. Deze
gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in
oktober/november (afhankelijk van wanneer wij de
uitslag krijgen). Tijdens deze gesprekken zullen wij ook
een voorlopig advies geven. Dit is nog niet het
uiteindelijke advies. Mocht het advies veranderen zullen
wij dit in februari met u bespreken. Voor vragen
hierover kunt u altijd bij ons terecht. De leerkracht van
groep 8 geeft het uiteindelijk advies af, in nauw overleg
met de directeur en intern begeleider.
De eindtoets
Waarschijnlijk woensdag 21 april 2021 zal de eindtoets
starten. Deze dag zijn de kinderen dan bezig met het
maken van de eindtoets waarin verschillende
onderdelen getoetst zullen worden. In de loop van het
jaar volgt hier nog meer informatie over. Het eindadvies
wordt gegeven voordat de eindcito wordt gemaakt. Dit
is gedaan zodat de scholen van het VO niet alleen kijken
naar de eindcito, maar dat er meer waarde wordt

gehecht aan het advies van de basisscholen. Dit
betekent echter niet dat deze in z’n geheel niet meetelt.
Het blijft een belangrijke toets om het advies te
ondersteunen en eventueel te herzien.
Bezoek scholen voortgezet onderwijs (VO)
2 november zullen wij met school een bezoek brengen
aan de 3 locaties van de RGO. Ons advies is om
daarnaast samen met uw kind zoveel mogelijk scholen te
gaan bezoeken op de open dagen in januari. Het is goed
om u goed voor te laten lichten door de voortgezet
onderwijs scholen. Van de scholen van het voortgezet
onderwijs krijgen we ook informatie over de
verschillende open dagen die wij uiteraard doorsturen
maar, deze zijn ook t.z.t. te vinden op de sites van de
scholen.

