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Informatiebrochure groep 7

Welkom in groep 7!
Beste ouder/verzorger,
In deze brochure vindt u informatie over het reilen en zeilen in groep 7.

Groepsleerkrachten
Groep 7 heeft twee groepsleerkrachten. Op maandag en dinsdag zal juf Joke aan de
groep lesgeven en op woensdag, donderdag en vrijdag is dat Juf Willemijn.

Lesstof in groep 7
Lezen
Van dinsdag tot en met vrijdag beginnen we iedere morgen met een kwartier stillezen. Kinderen kunnen hiervoor een boek kiezen uit de schoolbibliotheek of een boek
meenemen van thuis.
Psalm
Iedere maandagmorgen wordt de psalm van de week aangeleerd en
de psalm van de vorige week klassikaal overhoord. U vindt het psalmrooster verderop in deze brochure. We zetten de psalm in Classroom,
zodat de kinderen die ook thuis kunnen oefenen.
Bijbelse geschiedenis
Voor de lessen Bijbelse geschiedenis maken we gebruik van de methode ‘Levend
Water’.
We vertellen de kinderen drie keer in de week een Bijbelverhaal (dinsdag, woensdag
en donderdag). Op vrijdag gaan we aan de slag met de verwerking van deze verhalen doormiddel van een werkblad. Een keer in de twee weken krijgen de kinderen
dit werkblad mee naar huis om te leren en krijgen daar een toets over.
Rekenen
Rekenen verwerken we met de digitale rekensoftware van Gynzy. Op deze manier
kunnen we nog meer tegemoet komen aan het niveau van elk kind. We starten ieder rekenblok met het afnemen van een schaduwtoets. Door de resultaten van deze
toets, weten we aan welke doelen we extra aandacht moeten besteden tijdens de instructies en de verwerking.
Het rekenen staat in het teken van voortbouwen op de leerstof van
groep 6. Deze resultaten gaan dan ook mee naar groep 7, zodat de
kinderen meteen op eigen niveau aan het rekenen zijn.
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De breuken komen weer uitgebreid aan bod en we gaan verder met het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van grote getallen.
Naast verbreding van bekende stof leren de kinderen ook nieuwe vaardigheden zoals:
staartdelingen, procenten en rekenen met hele grote getallen zoals miljoenen en miljarden.
Taal
Voor taal gebruiken we de methode PIT (plezier in taal) dit is de vernieuwde versie van Taalverhaal.nl. Het terugkerende verhaal binnen onze
taalmethode 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. De
lessen starten we altijd met het vijf-woorden dictee. De kinderen schrijven het woord
dat ze horen. Dit dictee behandelt de verschillende spellingscategorieën door elkaar,
waardoor herhaling plaatsvindt en het beter beklijft.

Daarnaast leren we ook nieuwe categorieën, zoals: leenwoorden uit het Engels of het
Frans. Ook spelling zullen we voornamelijk digitaal verwerken met Gynzy.
Verder zal er gedurende het jaar veel aandacht zijn voor de werkwoordspelling. In
groep 7 wordt dit onderdeel namelijk ook voor het eerst getoetst met de Cito-toets.
Begrijpend lezen
Het vak begrijpend lezen komt terug in de taalmethode. Maar in groep 7 besteden we
hier ook extra aandacht aan op de dinsdagmiddag met de methode “Beter Bij Leren”
en op donderdagmiddag met “Nieuwsbegrip”. Met Nieuwsbegrip lezen de kinderen
teksten over het nieuws van de week en maken daar opdrachten over. Hierdoor wordt
ook de woordenschat vergroot.
Kanjertraining
De kinderen krijgen Kanjertraining om ze te ondersteunen in hun
sociaal- en emotionele ontwikkeling. De kinderen krijgen tijdens
deze lessen inzicht in hun gedrag, het gedrag van anderen en leren ook om met elkaar om te gaan. De lessen bij de kanjertraining
zullen in groep 7 gevolgd worden aan de hand van een werkboek
en passende oefeningen en spellen.
Bewegingsonderwijs
Ook dit schooljaar krijgen de kinderen les van een sportdocent in de Kuil. Juf Willemijn
gaat wel als begeleidster mee. De sportles is op vrijdagmiddag van 13:00 - 14.00 uur.

als basis voor je leven…
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Topografie
De kinderen leren de topografie van Europa. Hiervoor gebruiken we het
digitale programma “Topomasters”. Kinderen leren al spelenderwijs de belangrijkste
plaatsen en landen in Europa. In totaal zullen er dit jaar 6 topografie-toetsen
gegeven worden.
Wereldoriëntatie – Blink
Met geschiedenis houden we ons bezig met de beide Wereldoorlogen en de Koude
Oorlog die er op volgde.
Met aardrijkskunde denken we na over het klimaat, De Europese Unie en de
globalisering.
Met Natuurkunde en techniek gaan we het hebben over constructies, cellen,
voortplanting en bijzondere natuurlijke verschijnselen.
Wonderlijk gemaakt
In het voorjaar besteden we een week aandacht aan het thema
“Wonderlijk gemaakt”. In groep 7 zullen we het dan over de
voortplanting van de mens hebben. Ook in de methode (zie boven)
wordt deze lesstof aan de orde gebracht. Wij zullen u hiervan op de
hoogte brengen, zodat u daar over kunt doorspreken met uw kind.
Spreekbeurt/Werkstuk
De kinderen maken dit schooljaar een werkstuk. Aan de hand van een uitgewerkt
stappenplan worden ze wegwijs gemaakt in het maken van een werkstuk. De
kinderen maken dit werkstuk in hun google-omgeving en leveren ze digitaal in!
De kinderen kunnen hierdoor zowel thuis als op school aan hun werkstuk werken.
Aan de hand van dit werkstuk gaan de kinderen ook een spreekbeurt voorbereiden.
Hierbij wordt vooral gelet op het vrijuit spreken in de klas. Ook hier zullen ze eerst les
in krijgen.
Engels
Op onze school wordt er in alle groepen Engels gegeven. Wat dat
betreft verandert er niks. In groep 7 wordt de Engelse lesstof echter voor het eerst
getoetst. Kinderen krijgen een woordenlijst mee naar huis, zodat ze het kunnen
leren.

Entreetoets
We hebben besloten om de Entreetoets van groep 7 niet meer af te nemen eind
groep 7 maar begin groep 8. Hiervoor in de plaats zullen de kinderen eind groep 7
de reguliere Cito-toetsen maken, zodat we een compleet beeld hebben wat betreft
de resultaten uit alle Cito-eindtoetsen.
In de maand juni zult u een indicatie advies ontvangen. Dit advies wordt gebaseerd
op basis van alle Cito-toetsuitslagen, motivatie en werkhouding.
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Digitale leeromgeving (Google Apps)
De kinderen hebben een eigen emailadres:
voornaamachternaam@groenschool.com
Met dit schoolaccount kunnen ze ook thuis inloggen op google.nl. Ze
worden daar doorverwezen naar Zuluconnect. In deze omgeving hebben de kinderen toegang tot bepaalde educatieve software en googleapps.
Met hun eigen account kunnen de kinderen gebruik maken van diverse apps. Zo
zullen we in deze groep actief gebruik gaan maken van de app Classroom. Hierin
komt al het huiswerk te staan dat wordt opgegeven.
Het is mogelijk dat ouders (als een soort mentor) gekoppeld
kunnen worden aan dit systeem. U krijgt dan ook meldingen
van opgegeven huiswerk. Als u daar
belangstelling voor hebt, kunt u dit altijd aangeven.
Het huiswerk dat is opgegeven in Classroom is ook te zien in de Google Agenda.
Kinderen zouden ook eigen activiteiten kunnen plaatsen in hun persoonlijke
agenda.
Ook hebben de kinderen de beschikking over Google drive. Daar worden de eigen
gemaakte documenten, presentaties e.d. opgeslagen. Ook kunnen er documenten
gedeeld worden met elkaar. Zo zal er ook bepaalde lesmateriaal geplaatst worden
door de leerkracht, zodat de leerling altijd de beschikking heeft over het materiaal.

Programmeren

We zullen in dit schooljaar ook weer meedoen aan het project “Programmeren”.
Omdat we steeds meer in een maatschappij leven waarin we digitaal werken, is het
ook belangrijk om kinderen kennis te laten maken met de techniek daarachter. De
kinderen zullen dit spelenderwijs gaan ervaren.

Diversen
Rapport
Twee keer per jaar krijgt uw kind het rapport. Vanaf dit schooljaar zal dit een a4-tje
zijn, zodat u deze zelf kunt toevoegen aan de vorige rapporten. De rapporten
worden dus niet meer meegenomen naar school.

als basis voor je leven…
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Cito-toetsen
Zoals u gewend bent, zullen er ook dit schooljaar Cito-toetsen worden afgenomen voor
ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden begin februari en eind juni afgenomen.
De volgende toetsen zullen worden afgenomen:
Rekenen/ Wiskunde
Spelling
Begrijpend Lezen
Woordenschat
Drie minuten toets (lezen)
Traktatie
Uw kind mag op school zijn/haar verjaardag vieren. Traktaties kunnen aan het begin
van de schooldag naar binnen worden gebracht. Warme/koude traktaties graag rond
10.15 uur brengen. In hele bijzondere gevallen even contact opnemen met de l
eerkracht.
WC-bezoek
We willen het wc-bezoek zoveel mogelijk beperkt houden. Kinderen wordt gevraagd
om voor schooltijd en tijdens pauzes naar de wc te gaan. Het kan om medische redenen voorkomen dat hier wat flexibeler mee om moet worden gegaan. Graag horen we
dit van u, als dat het geval is.
Fruitdagen
Het is belangrijk dat kinderen gezond eten en als school streven we hiernaar. Woensdag, donderdag en vrijdag zijn bij ons “fruitdagen”.
Contactgegevens
Joke Verburg
Willemijn de Graaf

jokeverburg@vvgo.nl
willemijndegraaf@vvgo.nl
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Leerlingenlijst
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