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Welkom in groep 7! 
 

Beste ouder,  

In deze folder vindt u zoveel mogelijk informatie over het reilen en zeilen in groep 7.  

Sinds een aantal jaren ontvangt u de groepsinformatie in de vorm van een folder en is er geen 

informatieavond meer.  

 

Tijdens de opening van het schooljaar met de leerlingen bent u van harte welkom om even in de 

klas te komen kijken en is er gelegenheid om kennis te maken met elkaar.  

De opening van het schooljaar met de leerlingen is dit jaar op maandagmiddag 2 september. 

 

 

Groepsleerkrachten 

Meester Cees Bos is op maandag, dinsdag, donderdag en  

      vrijdag aanwezig in groep 7.  

  Hij is ook aanspreekpunt voor deze groep.  

 

 

Tijdens compensatie- of studieverlof van meester Bos zal 

juf Halbea Heek de vaste vervangster zijn voor de groep.  

Dit zal op woensdagochtend en (om de week) op dinsdag 

zijn.   

 

Lesrooster 
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Vakken: 
(Tutor) Lezen 

Van maandag tot en met donderdag beginnen we iedere morgen met een 

kwartier stillezen. Kinderen kunnen hiervoor een boek kiezen uit de 

klassenbibliotheek of een boek meenemen van thuis. Tevens gaan we eens in 

de zes weken naar de bibliotheek om leuke boeken te halen voor in de klas.  

 

Karakter (Technisch lezen)  

Vanaf dit schooljaar maken we in de bovenbouw gebruik van de methode 

‘Karakter’. Deze methode bestaat uit een onderdeel Technisch lezen en 

een onderdeel Leesbevordering.  

Door middel van deze methode willen we structureel aandacht geven aan 

het voortgezet technisch lezen in de bovenbouw.  

 

Psalm 

Iedere maandagmorgen wordt de psalm van de week aangeleerd en de psalm van de vorige week 

overhoord. U vindt het psalmrooster achterin het jaarboekje.  

 

Bijbelse geschiedenis 

Drie keer per week krijgen de kinderen les in Bijbelse geschiedenis aan de hand van de verhalen uit 

‘De Bijbel voor jullie’. Regelmatig zullen de kinderen een toets krijgen over de onderwerpen die 

tijdens de lessen behandeld zijn.  

 

 

         Rekenen 

Rekenen staat in groep zeven in het teken van voortbouwen op de leerstof van 

groep 6. Zo komen de breuken weer uitgebreid aan bod en gaan we verder met 

het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van grote getallen.  

Naast verbreding van bekende stof leren de kinderen ook nieuwe vaardigheden 

zoals: staartdelingen (oude stijl), procenten en rekenen met hele grote getallen 

zoals miljoenen en miljarden.  

 

Taal 

Het terugkerende verhaal binnen onze taalmethode Taalverhaal.nu is in groep 7 

het verhaal van de groep van meester Henk. Deze meester laat zijn leerlingen 

een presentatie geven over allerlei verschillende en bijzondere dagen zoals: 

Moederdag, dierendag, enz.  

Aan de hand van deze thema’s zullen de kinderen veel nieuwe woorden leren.  

Bij het onderdeel woord- en zinsbouw zullen we dieper in gaan op de 

grammatica en het ontleden van zinnen.  

 

Spelling 

Tijdens de spellinglessen zullen alle bekende hoofdcategorieën weer aan bod komen.  

Daarnaast leren we ook nieuwe categorieën zoals leenwoorden uit het Engels of het Frans.  

Tevens is er in groep 7 veel aandacht voor werkwoordspelling. Tevens is er vanaf groep 7 een 

aparte Cito-toets Werkwoordspelling.   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzvom4ruvNAhVIshQKHYqhAmgQjRwIBw&url=https://www.citotoets-oefenen.nl/cito-groep-8/rekenen-verhoudingen/procenten/hoeveel-euro-korting-krijg-je&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNE9ZmRQnAMIA8Wm489fPRKOcDCyPw&ust=1468324807872180
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjutZj_upbOAhWChRoKHeDkCbMQjRwIBw&url=https://www.bol.com/nl/p/taalverhaal-nu-taal-groep-7-handleiding/9200000023791782/&psig=AFQjCNEvcYJXR6IDyh-frD6iIrcAGn0gPQ&ust=1469805683868726
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Oefenen met Ambrasoft 

Voor zowel rekenen als spelling is het mogelijk om extra te 

oefenen met Ambrasoft. Dit doen we dagelijks op school, 

maar het is ook mogelijk om thuis met Ambrasoft te 

oefenen. Dit is in plaats van bijvoorbeeld oefenbladen.  

Om thuis met Ambrasoft te kunnen oefenen, krijgen de 

kinderen allemaal een eigen inlogcode. 

 

 

Begrijpend lezen 

Naast het gebruikelijke aanbod voor begrijpend lezen binnen de taalmethode zal er in 

groep 7 veel extra aandacht zijn voor dit vak.  

Dit doen we door het inzetten van twee extra methodes:  

Op de dinsdagmiddag zal dit “Beter Bij Leren” zijn, en op donderdagmiddag “Nieuwsbegrip”. 

 

 

 

Kanjertraining 

De lessen bij de kanjertraining zullen in groep 7 gevolgd worden  

aan de hand van werkboek deel 2.  

De jaarlijkse thema’s zullen op een passend niveau aan de orde komen.  

 

 

 

Bewegingsonderwijs 

De sportlessen vinden dit jaar op vrijdagmorgen plaats.  

We vertrekken direct om 8.30 uur vanaf school naar sporthal de Stormvogel.  

Het zou fijn zijn als de kinderen op vrijdagmorgen geschikte sportkleding en 

sportschoenen meenemen naar school.  

 

 

Muziek 

Vorig schooljaar is door het schoolteam besloten om weer te gaan werken met een methode voor 

het vak muziek. Dit jaar zullen we dat ook echt gaan doen aan de hand van de methode 

“Eigenwijs”.  

 

 

Topografie 

Komend schooljaar gaan we voor topografie werken met het online 

programma Topomaster waarbij de kinderen naast de topografie veel 

extra informatie opdoen over de plaatsen die zij geleerd hebben.  

4 à 5 keer per jaar zal er een toets topografie opgegeven worden.  

Vorig jaar hebben de kinderen door het doorlopen van het Topomaster 

programma hun bronzen kompas behaald. Dit jaar gaan zij aan de slag met het onderdeel 

Europa en gaan ze proberen om hun zilveren kompas te verdienen.  

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYjsfgvJbOAhVGrRoKHa5yDs4QjRwIBw&url=http://www.hbvl.be/cnt/dmf20140915_01268997/van-sporten-proeven-tijdens-maand-van-de-sportclubs&bvm=bv.128153897,d.ZGg&psig=AFQjCNFIfqNu-QIIb-wn-VR8CGBvTbRyRg&ust=1469806135188347
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Wereldoriëntatie – Blink 

Sinds vorig schooljaar werken we met de geïntegreerde en thematische methode Blink. 

Hierin zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek opgenomen.  

 

21e eeuwse vaardigheden 

Blink is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e  eeuwse 

vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, komen uitgebreid 

aan bod. Blink is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel 

zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer 

betekenis en onthouden ze het beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en 

ontwikkelen de vaardigheden die ze in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan 

hebben.  
 

Thema’s 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In 

deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om 

zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, 

volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen.  

 

Daarna maken de kinderen een toets en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. 

Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk 

eindproduct toe. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben 

uitgezocht.  

De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. De kinderen 

zullen ook worden gestimuleerd om passende spullen van thuis mee te nemen.  

 

In groep 7 zullen we onder andere werken aan de thema’s: 

- Reis de wereld rond (over reizen en ontdekkingsreizigers) 

- De experimentele keuken (over voedsel en proefjes in de keuken)  

- Oorlog en Vrede (over de Tweede Wereldoorlog en de Verenigde Naties)  
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Engels 

Een nieuw vak dit jaar is het vak Engels. Voor de meeste kinderen is het leuk 

en spannend om een nieuwe taal te leren. Hiervoor gebruiken we de 

methode “Stepping Up”.  

Deze methode sluit goed aan op het Engels dat op het voortgezet onderwijs 

gegeven wordt en op deze manier willen de kinderen een goede basis 

meegeven.  

 

Er zijn twee lessen Engels per week en er zal regelmatig huiswerk 

meegegeven worden voor Engels.  

Dit zal voornamelijk bestaan uit woordjes- en zinnen leren.  

 

Huiswerk 

In groep zeven krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee.  

Het huiswerk is terug te vinden in de Zinus-app.  

 

Entreetoets 

 

Sinds enkele jaren maken de kinderen van groep zeven in de periode 

eind april/begin mei de Entreetoets van Cito. Deze uitgebreide toets, 

waar een week lang aan gewerkt wordt, geeft een eerste indicatie voor 

het type vervolgonderwijs dat na de basisschool gevolgd kan worden. 

De toets bestaat naast de gewone onderdelen rekenen/wiskunde, 

spelling en begrijpend lezen ook uit de onderdelen grammatica, 

wereldoriëntatie -natuur, -geschiedenis  

en -aardrijkskunde en studievaardigheden.  

Tevens bevat de toets een intelligentietest.  

Voorafgaande aan de Entreetoets ontvangt u een folder met extra 

informatie over deze toets.   

De Entreetoets zal dit schooljaar gemaakt  worden in de periode  

van 18 t/m 29 mei 2020.  

 

ParnasSys 

Uiteraard kunt u ook dit jaar de vorderingen en resultaten van uw leerling 

inzien via het ouderportaal van ParnasSys. Hier zijn ook de uitslagen van de 

Cito-toetsen terug te vinden en de verslagen van oudergesprekken.  

 

Het kan voorkomen dat ParnasSys in het cijferoverzicht verschillende toets-onderdelen van elkaar 

scheidt. Hierdoor lijken cijfers soms lager dan het uiteindelijke gemiddelde van de toets. Met name 

bij rekenen is dit het geval. Voor vragen kunt u altijd even een mail sturen naar de 

groepsleerkracht.  

 

 

Mocht u geen inlog-gegevens meer hebben voor het ouderportaal, dan kunt u hiervoor een 

mailtje sturen naar de groepsleerkracht. Deze kan een nieuwe inlogcode voor u aanmaken.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlkJO8suvNAhUDuhQKHRCwCl0QjRwIBw&url=http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option%3Dcom_kleurplaatprinting%26img%3D6612%26fld%3D/Landen/page3.html&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNGXppMkF0JvPHg5QivaRaa3nEmOpQ&ust=1468325917341143
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Dokter, orthodontist, enz.  
Het kan natuurlijk voorkomen dat u met uw zoon of dochter een 

afspraak moet maken bij een dokter, tandarts of specialist onder 

schooltijd. Zou u hierbij zoveel mogelijk rekening willen houden met 

school en het liefst een afspraak willen maken op de middag of de 

vrijdagmorgen? 

En zou u deze afspraak ruim van te voren door willen geven aan de 

groepsleerkracht? 

 

Tevens zou het erg fijn zijn als u in de Cito-toetsweken en in de week van de Entreetoets geen 

tandarts- of doktersafspraak plant. De data voor deze weken zullen ruim van te voren met u 

worden gecommuniceerd. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Groepsnieuws via Zinus 

Ook dit schooljaar kunt u het groepsnieuws van groep 7 weer vinden in de app van Zinus.  

Deze app vormt een vertrouwde omgeving waarin groepsnieuws, eventueel 

voorzien van een foto, kan worden gedeeld met u als ouder of andere 

belangstellende.  

Zoals gezegd komt ook het huiswerk op de Zinus-app te staan.  

U kunt de Zinus-app downloaden via de App Store (Apple)  

of Google Play (Android).  

 

Om het groepsnieuws van groep 7 te kunnen bekijken is het belangrijk dat u inlogt bij Zinus via 

het e-mailadres dat op school (in ParnasSys) bekend is.  
 

Voor de duidelijkheid: In de app vindt u alleen het groepsnieuws dat voorheen op de website of 

Facebook te vinden was. Belangrijke groepsinformatie ontvangt u zoals gewoonlijk per e-mail of 

brief.  

 

 

Contact 

Zoals gebruikelijk zal er ook dit jaar een oudergesprek zijn n.a.v. de resultaten en het welbevinden 

van uw kind. Deze gesprekken vinden in de periode oktober t/m december plaats  

en duren +/- 10 minuten.  

Tevens is het mogelijk om na het eerste rapport gebruik te maken van de spreekavond.  

Natuurlijk bent u ook naast deze vaste momenten van harte welkom voor een vraag, opmerking, 

of iets dergelijks. Bij voorkeur per e-mail, maar even binnenlopen of een telefoontje is natuurlijk 

ook mogelijk. Liever een keer te veel dan te weinig!  

Desgewenst kan er dan een afspraak gemaakt worden voor een extra oudergesprek.  

 

Contactgegevens: 

 

Meester Cees Bos    Juf Halbea Heek 

 ceesbos@drhbavinck.nl    halbeaheek@drhbavinck.nl 

 033 – 298 65 20     033 – 298 49 16 
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