
 

 
 

 

 
Groep 7/8 

Schooljaar 2022-2023 
  



 

Beste ouders/verzorgers,  

 

Een nieuw jaar en dus ook een nieuw infoboekje met informatie over de klas 

waarin uw zoon of dochter zit. Wij zullen u in het kort vertellen wie wij zijn, met welke 

methodes we werken en welke bijzondere activiteiten er dit jaar zullen 

plaatsvinden. 

 

Dit jaar staat meester Lourus op de donderdag en vrijdag voor de groep. Meester 

Lourus is gestart met zijn laatste studiejaar (LIO) en zal zelfstanding voor de groep 

staan. Op donderdag houdt juf Mariska in het begin de supervisie en op de vrijdag 

juf Maaike. Na een paar weken is de bedoeling dat hij ook zonder supervisie de 

schooldagen zal draaien. 

 

Op maandag tot woensdag staat juf Mariska voor de klas en op de donderdag is 

zij ambulant. Dat wil zeggen dat ze de komende weken eerst supervisie in de klas 

houdt en daarna zullen mogelijk de groepen opgesplitst worden tijdens lessen als 

rekenen, taal en spelling. 

 

Als u een vraag heeft, bent u van harte welkom. Onze deur staat altijd voor u 

open. Ook kunt u ons een berichtje sturen om iets te vragen of door te geven. Dit 

kan via de mail of via Parro.  

Via Parro en via de mail zult u regelmatig berichtjes ontvangen met leuke informatie 

uit de groep of kunt u gevraagd worden voor hulp bij diverse activiteiten. 

 

Wij kijken uit naar een fijn schooljaar en korte lijntjes met u als ouder. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariska Montaan                                                                                  Lourus Minderhoud 

mmontaan@primas-scholengroep.nl                lminderhoud@primas-scholengroep.nl 

 



 

Godsdienst – Trefwoord  

 

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool 

en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en 

verrijken van hun wereld.  

Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema’s, die 

samenhangen met diverse Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind herkenbaar in de 

eigen werkelijkheid.  

 

De thema’s worden van verschillende kanten belicht, zodat allerlei ervaringen uit 

de wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor ontstaat er volop 

ruimte voor het oproepen van vragen en dilemma’s, reflecteren op het eigen 

handelen en het ontwikkelen van het kritisch denkvermogen. De ervaringen van 

kinderen krijgen zo betekenis. 

 

De inhoud van de driewekelijkse thema’s wordt voornamelijk via het digitale 

schoolbord aangeboden. Het thema door een poster, de dagelijkse accenten 

door kalenderplaten. Deze beelden zijn het vertrekpunt voor het verkennen van 

een aspect van het thema. Dit dagelijks ritueel begint dus met een tekening, foto 

of rebus, dat bijvoorbeeld aanzet tot een gesprek of vragen oproept. 

 
Snappet  
 
Ook dit jaar werken wij in de klas met Snappet op de Chromebooks. We 

gebruiken Snappet voor rekenen, taal, spelling, technisch lezen en begrijpend 

lezen (Nieuwsbegrip). Het voordeel van Snappet is dat we alle kinderen goed 

kunnen volgen en het programma aanpast op het niveau van uw kind. We 

kunnen precies zien wat er goed gaat en waar wij kinderen nog hulp kunnen 

bieden. Zo kunnen wij het beste uit uw kind halen! 

 
Rekenen – Wereld in getallen 
 
Met rekenen werken wij met de methode ‘Wereld in getallen’  

via het programma Snappet. De kinderen krijgen elke dag 

een uur rekenen. Daarnaast staat ook automatiseren een 

aantal keer per week op het rooster. Het is belangrijk om 

onderdelen als tafels en hoofdrekenen bij te houden en te 

automatiseren.  

 

Voorafgaand aan ieder blok van rekenen maken alle 

kinderen een toets vooraf. Op deze manier kunnen wij 

precies zien welke lesstof al beheerst wordt en bij welke 

lesstof er nog instructie nodig is. Zo kunnen we uw kind de 

beste zorg en/of uitdaging bieden. 



Taal en Spelling – Taal actief 
 

Taal 

Met taal werken wij met de methode ‘Taal Actief’ via het programma Snappet. De 

kinderen krijgen elke dag een taalles van 45 minuten. Daarbij komen de 

themawoorden aan bod, lesdoelen (denk daarbij aan ontleden, woordsoorten 

benoemen, werkwoorden vervoegen, leestekens gebruiken, afkortingen, 

samenstellingen, letterlijk/ figuurlijk taalgebruik, etc.) en aan het eind van de week 

werken de kinderen aan het werkpakket om de lesstof te herhalen en eigen te 

maken. 

De thema woorden krijgen de kinderen aan het begin van elk thema mee om thuis 

te oefenen. 

 

Spelling 

Met spelling werken wij met de methode ‘Taal actief’ via het programma Snappet. 

De kinderen krijgen vier dagen per week een spellingsles van 30 minuten. Daarbij 

worden er spellingscategorieën van vorig jaar herhaald en krijgen ze nieuwe 

doelen aangeboden. Omdat het belangrijk is om de woorden te blijven schrijven, 

werken we tijdens de flitslessen ook deels in een schriftje. Aan het einde van het 

thema wordt er woorden- en zinnendictee afgenomen. 

 

 
Digitale geletterdheid - Basicly 
 
Basicly is de nieuwe methode voor digitale geletterdheid. Tijdens de lessen leren de 

kinderen om te gaan met een Chromebook en het gebruik van internet. Hierbij kunt 

u denken aan ‘hoe maak ik een worddocument?’, maar ook komen er lessen aan 

bod over sociale media en hiermee om te gaan. De lessen zijn aangepast op het 

niveau van de groep. 

 
Schrijven – Schrijven in de basisschool 
 
Schrijven doen we minder door Snappet. Met het oog op het voortgezet onderwijs 

is het belangrijk dat de kinderen goed leren schrijven en hierbij hun eigen 

handschrift ontwikkelen. Er zijn geen schrijflessen meer in groep 7/8, maar we 

houden wel bij dat de kinderen netjes schrijven. 
 
Wereldoriëntatie – Blink 

 

Sinds twee jaar werken wij met de methode Blink. In deze methode zijn de vakken 

geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek geïntegreerd. We werken 

schoolbreed rondom dezelfde thema’s, maar elke bouw op eigen niveau. Blink wil 

kinderen nieuwsgierig maken en de wereld laten ontdekken door veel zelf 

onderzoek te laten doen. Aan het eind van elk thema krijgen de kinderen een toets 

om te kijken of ze de aangeboden lesstof begrepen hebben. 

 



Engels – Take it Easy 

 

Take it easy is een lesmethode Engels met een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. 

De lessen hebben een vaste structuur. Eerst maken de leerlingen kennis met een 

thema via een filmpje of lied. Vervolgens volgen luister- en spreekopdrachten in 

de vorm van een dialoog, cartoon, spel of een activiteit.  

In groep 7/8 hebben de kinderen 1x per maand een toets waarbij wordt getest of 

de woordjes/zinnen van het desbetreffende blok zijn blijven hangen.  

 
Gymnastiek 
 
Op maandagmiddag van 13.15 uur tot 14.00 uur en donderdagochtend van 10.45 

uur tot 11.30 uur hebben de kinderen gymnastiek van juf Birrit.  

Zij is ook dit jaar onze vakleerkracht voor de gymlessen.   

We lopen samen naar de gymzaal en op donderdag ook terug naar 

school. Op maandag mogen de kinderen na de gymles gelijk naar 

huis.  

 

Tijdens de gymles dragen de kinderen een 

sportbroek, shirt met korte mouwen, gymschoenen 

(met witte zolen) en de kinderen met lang haar 

hebben het haar vast met een elastiekje. Als uw kind 

niet mee kan/ mag gymmen i.v.m.  gezondheid of 

blessures, dan wordt u als ouder verzocht de groeps- 

leerkracht te informeren. 

 

 



 
Extra uitdaging 
 

Wanneer uw kind bepaalde lesstof al beheerst, bieden wij extra verrijkingswerk. 

U kunt bij extra verrijkingswerk denken aan verrijking binnen Snappet, uitdagende 

hogere-orde denkopdrachten, Smartgames, verdiepende opdrachten en 

werkbladen.  
 
Pittige Primasklas 
 

Naast de extra uitdaging in de klas kunt uw kind vanaf groep 5 in aanmerking 

komen voor de Pittige Primas Klas. Het schoolteam bepaalt aan de hand van een 

signaleringslijst en in overleg met de ouders en het betreffende kind of een kind de 

Pittige Primas klas kan volgen. De Pittige Primas klas leerkracht houdt een 

motivatiegesprek met het kind: zij/hij moet echt gemotiveerd zijn om deel te 

kunnen nemen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van ‘De Pittige Torens’. 

Een onderwijsprogramma dat speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld is. Dit 

uitgebalanceerde programma doet een groot beroep op het creatieve, kritisch 

denken en probleemoplossend vermogen van het kind. De kinderen leren op een 

pittig niveau plannen, uitvoeren, samenwerken, presenteren en evalueren. 

 
Boekbespreking en spreekbeurt 
 

Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs gaat uw kind dit jaar een 

spreekbeurt houden, een boekverslag maken en een werkstuk maken. Na de 

herfstvakantie zullen we starten met de spreekbeurten. Tussen de kerstvakantie en 

de voorjaarsvakantie is het de bedoeling dat de kinderen een werkstuk over 

zichzelf inleveren en tussen de meivakantie en zomervakantie verwachten wij een 

boekverslag van de kinderen. De uitleg krijgen de kinderen op school en u als 

ouder ontvangt informatie via de mail. De spreekbeurt, het boekverslag en het 

werkstuk zullen beoordeeld worden met een matig, voldoende, ruim voldoende of 

goed. 

 
Executieve functies 
 

Wanneer de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, is het belangrijk dat ze 

handvaten hebben voor het maken, leren en plannen van het huiswerk. Daarom 

krijgen de kinderen dit jaar een agenda. De kinderen krijgen uitleg over 

verschillende leerstrategieën en uitleg over hoe je (handig) kunt plannen. We 

vragen u als ouders om per week even een momentje met uw kind te gaan zitten 

en te plannen voor afspraken die ze hebben na schooltijd. Bijvoorbeeld sporten of 

wanneer ze kunnen spelen. Thuis kunt u dan ook in de gaten houden welk huis- of 

leerwerk er gegeven is en wanneer het gepland staat om te leren. Graag uw kind 

stimuleren om de planner elke dag te bekijken en te volgen. 
  



Huiswerk 
 
Elke week krijgt uw kind 2x huiswerk mee naar huis. Op dinsdag taal/spelling en op 

donderdag rekenen. Het huiswerk is een verwerking van de leerdoelen. Ze 

oefenen met het huiswerk extra lesstof. Ook d.m.v. het huiswerk wordt de 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gestimuleerd. Wij vragen u als ouder om te 

controleren en samen met het kind ervoor te zorgen dat het op die dag weer mee 

naar school wordt genomen. Eén keer per maand krijgen de kinderen een blad 

met de themawoorden van taal en van Engels die ze kunnen oefenen voor de 

toets. 

 

Voor groep 8 zal het dit jaar een beetje 

anders zijn dan u wellicht gewend was. 

Zo rond de kerstvakantie zullen de 

kinderen een idee hebben welk niveau 

ze gaan uitoefenen in het voortgezet 

onderwijs. Daarom willen wij het niveau 

wat ze willen gaan uitoefenen, 

afstemmen met het huiswerk. Zo krijgen 

de kinderen na de kerstvakantie 

huiswerk mee, aangepast op het niveau 

van het voortgezet onderwijs  

(denk hierbij aan:  

VWO= 5x per week huiswerk,  

HAVO= 4x per week huiswerk 

VMBO/MAVO = 3x per week, 

praktijkonderwijs = 2x per week).  

De gedachte hierachter is dat de kloof met het huiswerk op de middelbare school 

niet te groot te is en ze aan de hoeveelheid huiswerk kunnen wennen. 

 

 

 

  



 
Verkeersexamen 
 
Dit jaar hebben de kinderen in groep 7 en 8 een theoretisch- en praktisch 

verkeersexamen. Het theoretisch verkeersexamen zal plaatsvinden op 30 maart en 

de datum voor het praktisch verkeersexamen volgt nog.  

 
Musical/ afscheid groep 8 
 
Ook dit jaar hoort een musical en een afscheid er in groep 8 natuurlijk bij! De 

musical wordt gespeeld met de kinderen uit beide groepen. Het afscheid zal een 

andere invulling krijgen dan voorgaande jaren. Op de dag van de musical zal er 

barbecue zijn voor de kinderen van groep 8 en na de musical uitvoering volgt 

aansluitend het afscheid voor groep 8. Dan wordt uw kind in het zonnetje gezet en 

krijgen ze een warm afscheid van de leerkrachten. 
 
IEP 
 
Afgelopen jaren kregen de kinderen twee keer per jaar CITO. Vanaf dit jaar zal dit 

veranderen naar IEP. IEP is een volgsysteem die rekening houdt met de ontwikkeling 

van uw kind. Door betekenisvol te toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de 

ontwikkeling en talenten van uw kind in kaart. Hierdoor krijgen wij als leerkracht 

samen met uw kind inzicht in de volgende ontwikkelingsstap en hierdoor kunnen we 

het eigenaarschap bij de eigen ontwikkeling vergroten. 
 
Kinderpostzegelactie – start 28 september 
 
Ook dit jaar doen we weer mee met de kinderpostzegelactie. De start zal 

plaatsvinden op 28 september. We gaan er weer voor om een zo hoog mogelijk 

bedrag op te halen, zodat we wellicht een extra schoolreis kunnen winnen. De 

nadere invulling en informatie hierover volgt nog. 
 
Herdenking – 1 november  
 
Op 1 november zullen wij de bevrijding van Westkapelle herdenken. We herdenken 

dan de burger- en militaire slachtoffers die tijdens de tweede wereldoorlog en de 

bevrijding gevallen zijn. De herdenking is georganiseerd door het bestuur van het 

polderhuis, de Lichtboei en de Lichtstraal. De herdenking zal plaatsvinden op de 

herdenkingsplaats ‘De liberty bridge’ om 11.00 uur en bij het monument achter de 

vuurtoren om 12.00 uur. 

 

 

 

 

 

Groep 7/8 – 2022/2023 


