
    
   Het laatste jaar van de basisschool staat in het teken van afscheid 
   nemen. Voor het zover is moet er eerst nog hard gewerkt worden. Ook 
   moet een keuze voor een middelbare school gemaakt worden én voor 
   een niveau. 
 
   Om het laatste jaar in goede banen te leiden vindt u hier wat  
   praktische informatie over het schoolwerk, maar ook over  
   het huiswerk. Daarnaast over de gebruiken en gewoonten in  
   de klas. 
 
 

Leerkracht  Dit jaar staat van maandag tot en met vrijdag meester Visser  

 voor de groep. Op vrijdagmorgen heeft groep 8 van 10.00-  
11.00u  juf Nobel. Meester Visser geeft dan gym aan groep 7. 
 
Gedurende dit jaar krijgen diverse leerlingen online- ondersteuning 
van juf den Ouden Vooraf worden ouders hiervan op de hoogte 
gesteld.  
 
Op dagen dat meester Visser afwezig is (voor ICT taken van de 
Federatie Primair Onderwijs (FPO) regio Rijnmond) staat juf Deelen 
voor de klas.  

 

Lesprogramma Het lesprogramma is verdeeld in drie onderdelen: basisvakken  

   (rekenen, taal en spelling), zaakvakken (aardrijkskunde, topografie, 
   geschiedenis en natuuronderwijs) en expressievakken   
   (handvaardigheid/handwerken, tekenen en muziek). 
 

Basisvakken Bij de basisvakken werken wij gedifferentieerd (= ieder op zijn eigen 

   niveau). Door de leerlingen in te delen in niveaugroepen (*, ** en ***-
   sterren) weet iedere leerling welke lesstof voor hem of haar belangrijk 
   is.  
 
   Kunnen leerlingen switchen van niveauroep? Jazeker! Het hele jaar 
   blijven we kijken waar de leerling het beste past. Het kan zijn dat er 
   (tijdelijk) extra uitdaging of juist extra instructie nodig is.  
 

Huiswerk  Aan huiswerk ontkomen de leerlingen in groep 8 niet. Er wordt veel 

   huiswerk opgegeven. Dat betekent goed plannen, trouw zijn bij het 
   maken en leren, maar ook interesse en begeleiding van u als ouder. 

 
Catechismus       Iedere maandag leren we een catechismusvraag of een psalm. Deze      
                                wordt op de volgende maandag overhoord door middel van een 
  gatentekst.  
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Namen&Feiten Op vrijdag wordt Namen & Feiten overhoord. Ook hierbij wordt 
gedifferentieerd in leerstof. 

  
Zaakvakken Voor de zaakvakken krijgen de leerlingen een leerboekje mee naar 
 huis. Dit boekje mag thuis blijven. Voor een toets moeten de  
 opgegeven hoofdstukken thuis geleerd worden. Ook hierbij geldt: 
 goed meedoen in de les? Dat scheelt de helft! 
 
Engels De leerlingen krijgen een boekje met woordlijsten mee naar huis (dit 

boekje blijft eigendom van school). Voor elke week is er een 
bladzijde om te leren. Sommige leerlingen leren alles, andere 
leerlingen alleen een bepaald gedeelte. Op school krijgen de 
leerlingen instructie over het gebruik van het leerboekje.  
 
Het leren van de woordjes en zinnetjes is niet ‘een-keer-overkijken-
en-ik-ken-het’. Dit vraagt herhaling. Dat is de beste leermeester! 

 

Agenda  Om de leerlingen te helpen bij het plannen van hun huiswerk hebben 

   ze van school een agenda gekregen. Deze agenda moet iedere dag 
   mee naar school… ’s morgens én ’s middags! De leerlingen zijn zelf 
   verantwoordelijk voor het noteren van hun huiswerk. In de eerste 
   weken zullen we dit gezamenlijk doen. Is een leerling afwezig  
   geweest? Geen excuus… het huiswerk staat ook in de klassenagenda. 
   Na afwezigheid dus altijd even checken of er niet iets is opgegeven! 
 

Gymlessen  Op vrijdagmorgen hebben de leerlingen gym van 08.30u – 10.00u 

   (inclusief looptijd) in het dorp. Gymkleding (en schoenen!) is een  
   vereiste om mee te doen met de les. Zie informatie over de  
   gymkleding in de schoolgids.  
 

Taken   Om de school draaiende te houden voeren wij in groep 8 een aantal 

   belangrijke taken uit. Allereerst hebben we in tweetallen   
   klassendienst, om een weeklang de klas tip-top in orde te houden, we 
   zetten de containers aan de dijk, bedienen de afwasmachine en  
   hebben buitendienst, om het Multiveld en de moestuinschuur netjes 
   te houden. Met elkaar zetten we de schouders eronder! 
 

Tot slot… Bij vragen kunt u ook altijd bellen, mailen of na schooltijd (15.15u) 

langskomen. Wij hopen op een leerzaam en gezellig jaar met elkaar, in 
het vertrouwen op een goede samenwerking met u als ouder! 

 
   Vriendelijke groet, 
 
   Meester Visser, Groep 8 


