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Informatie voor ouders en verzorgers van groep 8                                    

Lesgeven                                                                        

Naast meester Bruny, geeft ook juf Cristel elke vrijdag en een aantal maandagen 
les in groep 8.  

We geven les d.m.v. het Activerend Directe Instructiemodel (afgekort tot ADIM), 
waarbij subgroepen instructie krijgen op verschillende niveaus. 

 
Gym  

Op dinsdagochtend en donderdagochtend hebben de leerlingen gym. Op dinsdag 
wordt dit gegeven door meester Jelmar en op donderdag door meester Bruny.   

 
Muziek 

Een keer in de veertien dagen, op de woensdag, krijgen de kinderen muziekles 
van juf Erna. 

 
Algemeen 

We vinden het belangrijk dat kinderen in groep 8 als voorbereiding op het 
voortgezet onderwijs leren zelfstandig te worden. Ook streven we naar een 

goede (werk)sfeer in de groep. We willen graag dat leerlingen op tijd op school 
komen en zich houden aan regels en afspraken. 

De leerlingen krijgen wat meer huiswerk mee in groep 8. Dit om ze voor te 
bereiden op de hoeveelheid huiswerk in het voortgezet onderwijs. Op de 
woensdag wordt standaard huiswerk voor werkwoordspelling meegegeven. Ook 

voor rekenen en of begrijpend lezen zullen ze misschien af en toe huiswerk 
meekrijgen. Daarnaast krijgen ze leerwerk mee voor de vakken taal, spelling, 

Engels en wereldoriëntatie.  
Het is belangrijk dat kinderen leren plannen, daarom maken ze gebruik van een 

agenda. We willen graag dat kinderen leren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun huiswerk en daarmee ook voor hun eigen resultaten. Samen met de 

leerlingen maken we inzichtelijk wanneer ze het beste hun huiswerk kunnen 
leren en maken om het op tijd af te hebben. In de loop van het schooljaar 

krijgen de leerlingen hierin steeds meer verantwoordelijkheid.   
 

Rapportbesprekingen  
Zoals voor de zomervakantie besproken is, maken de kinderen binnenkort de cito 

toetsen van eind groep 7. De resultaten hiervan en de prognose voor het 
voortgezet onderwijs zullen nog voor de herfstvakantie met jullie worden 

besproken. 
In januari worden de Cito toetsen M8 afgenomen. In februari vindt er een 

rapportgesprek plaats waarin ook de verwijzing naar het voortgezet onderwijs, 
het schooladvies, wordt besproken. Aan de hand van de plaatsingswijzer wordt 

besproken welke stroming het beste bij uw kind past. Uw kind wordt daarna door 
ons aangemeld bij het voortgezet onderwijs. Op 20 en 21 april wordt de Centrale 
Eindtoets (CET) afgenomen. Wij zien deze toets als een bevestiging van het 

schooladvies dat in februari wordt gegeven. Een goed resultaat op de Eindtoets 
kan er echter wel voor zorgen dat het door ons gegeven advies naar boven wordt 

bijgesteld. De Centrale Eindtoets kan de doorslag geven voor alleen die kinderen 
waarvan de school een plusadvies heeft afgegeven. Dat houdt in dat de score 

van de Centrale Eindtoets voor kinderen met een plusadvies bepalend is of het 



schooladvies naar boven toe wordt bijgesteld. Na de Cito Eindtoets vindt er een 

eindgesprek plaats met alle ouders en leerlingen.  
 

 
  

Voortgezet Onderwijs  
Het voortgezet onderwijs verzorgt een informatieavond voor de ouders bij ons op 

school. De precieze datum is hiervan nog niet bekend. Meestal vindt deze in 
december/januari plaats. Zodra de datum bekend is zullen we u daarover 

informeren.  
In januari vinden de open dagen plaats op het voortgezet onderwijs. U kunt dan 

samen met uw zoon/dochter een bezoek brengen aan het Dollard College en/of 
Ubbo Emmius. Ook zullen wij in januari met de hele groep een bezoek brengen 

aan het Dollard College. De leerlingen krijgen dan verschillende lessen, zodat ze 
kennis kunnen maken met het voortgezet onderwijs. In hoeverre de 

samenwerking Dollard/Ubbo gevorderd is, weet ik op dit moment niet, maar 
uiteraard zullen we daarvan op de hoogte gehouden worden. Ook de precieze 
data en tijden van de open dagen en de lessencarrousel krijgt u nog te horen. 

Of er een Ubbo Xperience Day komt zoals voorgaande jaren is ook nog niet 
bekend.  

  
 Rekenen  

We gebruiken de digitale methode Wereld in getallen. Het rekenen in groep 8 is 
voornamelijk een verdieping van datgene wat in groep 7 is aangeboden. We 

gaan onder andere werken met miljoenen, miljarden, Romeinse cijfers, 
procenten, cijferen en breuken. Bij het cijferen en bij sommen met breuken 

moeten de leerlingen kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Bij 
procenten is het belangrijk dat er een link kan worden gelegd tussen procenten, 

breuken en kommagetallen. Bijvoorbeeld: 50 % = ½ = 0,5. En 1/5 = 20% = 
0,20.  

Er wordt veelvuldig aandacht besteed aan het metrisch stelsel: lengte, 
oppervlakte, omtrek en inhoud.  

  
Taal en spelling  

We werken met de methode Staal. Bij taal komen er verschillende thema’s aan 
bod waarin in elk thema aandacht wordt besteed aan woordenschat, taal 
verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Taal verkennen bestaat uit 

taalgebruik, taalvariatie, spelen met taal, taalschat en non-verbale 
communicatie. Spreekwoorden en gezegdes en gebruiken in andere landen komt 

hierin bijvoorbeeld aan bod. In elke les wordt eerst behandeld ‘wat ga je doen’ 
en ‘wat leer je ervan’.  

Spelling onderscheiden we in spelling, werkwoorden en grammatica. Alle 
categorieën bij spelling zijn tot en met groep 7 behandeld en worden in groep 8 

herhaald en uitgebreid. Bij werkwoordspelling komen nog een aantal nieuwe 
onderdelen aan bod. De gebiedende wijs, tegenwoordige, verleden en voltooide 

tijd wordt o.a. behandeld. Bij grammatica gaan we de bepalingen van plaats en 
tijd en het meewerkend voorwerp nog leren. De eerder behandelde onderwerpen 

worden herhaald. Voor elke toets krijgen de kinderen de behandelde stof mee.  
  

Begrijpend lezen  
We gebruiken de methode Nieuwsbegrip. Deze methode maakt gebruik van 

actuele teksten waarin strategieën voor begrijpend lezen worden aangeleerd. 
Hierbij kan gedacht worden aan het voorspellen van een tekst en relaties en 

verwijswoorden in een tekst. Ook maken we gebruik van andere teksten voor 



begrijpend lezen, zodat de leerlingen de strategieën van begrijpend lezen leren 

toepassen op verschillende soorten teksten.  
  

Wereldoriëntatie en creatief  
Voor wereldoriëntatie gebruiken we de nieuwe methode Blink. Er worden 

verschillende thema’s behandeld en de topografie in groep 8 gaat over de 
Wereld. Engels geven we één keer in de week en de leerlingen krijgen ook hier 

een toets over. Dit zijn toetsen waarin gevraag wordt naar geleerde woorden, 
maar ook naar behandelde grammatica, luisterbegrip en het uitschrijven van een 

gesprekje.  
We besteden eveneens aandacht aan handvaardigheid, tekenen, drama, Kiva en 

schrijven.  
  

Excursies en schoolreis 

Over eventuele excursies kan ik op dit moment helaas nog niks zeggen. Als de 

kust weer veilig is zal ik zeker de mogelijkheden onderzoeken. De schoolreis naar 

Ameland staat gepland op 14, 15 en 16 juni. 

      

              

“Serieus zijn als het moet, lol hebben als het kan.”  

 

“Fouten maken mag, maar niet omdat je je best niet hebt gedaan.” 

 

“f out e “Als kinderen hun best doen, wees dan tevreden met het resultaat.” 

 

“Haast je als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt.” 

 

“Langzaamst groeiende bomen, kunnen later wel de hoogste worden.” 

 

“Kinderen niet helpen is soms ook helpen.” 

                                                                                                
   meester Bruny 

 
 



We hopen op een leerzaam, leuk en gezellig laatste basisschooljaar voor alle leerlingen, ouders, 

verzorgers, juf en meester van groep 8! 


