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033-2980714 | info@groenschool.com

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
Op maandag en dinsdag zal meester Gerard aan de groep
lesgeven. Verder heeft hij deze week ook 1 dag ICT-werkzaamheden en
neemt hij de andere dagen ouderschapsverlof op.
Van woensdag tot en met vrijdag neemt juf Willemijn de honneurs waar. Hieronder
stelt zij zich aan u voor.
Hallo allemaal!,
Ik ben nieuw op de Groenschool. Nou ja, niet helemaal nieuw, want ik heb
hier als kleuter een jaar onderwijs gevolgd, maar ik ben wel nieuw als
leerkracht.
Ik ben Willemijn de Graaf- Ruizendaal, ben 35 jaar en woon in Bunschoten in de
Rengerswetering. Ik ben getrouwd, heb vier kinderen en kerk in de Maranathakerk.
Ik heb hiervoor twee jaar op de Bavinck gewerkt: een jaar in groep 1/2 en een jaar in
groep 5. Ik heb niet de normale weg van vier jaar Pabo tot leerkracht bewandeld. Ik
werkte hiervoor 9 jaar lang als onderzoeker in gezondheidszorg en ben daarna het
zij-instroomtraject tot leerkracht gaan doen.

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
klassenbibliotheek of een boek meenemen van thuis.
Ook gaan we 1x in de 2 maanden naar de bibliotheek om leuke
boeken te halen voor in de klas.

Psalm

Iedere maandagmorgen wordt de psalm van de week aangeleerd en de psalm van
de vorige week overhoord. U vindt het psalmrooster verderop in deze brochure. De
kinderen zullen in Classroom (zie elders) ook de te leren psalm te zien krijgen.
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Bijbelse geschiedenis

Voor de lessen Bijbelse geschiedenis maken we gebruik van de methode ‘Levend
Water’. Kinderen krijgen ook overhoringen. Dit bestaat niet alleen uit het leren van de
samenvatting en een Bijbeltekst, maar ook af en toe uit maakwerk thuis.

Rekenen

Twee jaar geleden zijn we een project gestart om het rekenen te
verwerken op een Chromebook. Op deze manier willen we nog meer
tegemoet komen aan het niveau van elk kind. De resultaten van het
afgelopen schooljaar gaan mee naar dit schooljaar, zodat de
kinderen meteen op eigen niveau aan het rekenen zijn. Ook zullen we
dit schooljaar eerst een schaduwtoets afnemen om te kijken
welke doelen er al behaald zijn.
Het rekenen staat 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. Ook spelling zullen we dit jaar voornamelijk digitaal verwerken met Gynzy.
Ook zal er gedurende het jaar veel aandacht zijn voor de werkwoordspelling. In groep
7 wordt dit onderdeel namelijk ook getoetst met de Cito-toets.

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”.

als basis voor je leven…
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Kanjertraining

De lessen bij de kanjertraining zullen in groep 7 gevolgd worden
aan de hand van werkboek deel 2. De thema’s zullen op een
passend niveau aan de orde komen.

Bewegingsonderwijs

Ook dit schooljaar krijgen de kinderen les van een sportdocent. Juf Willemijn gaat
wel als begeleidster mee. De sportles is op vrijdagochtend van 10.30 - 11.45 uur en
valt dus binnen de normale schooltijden.

Muziek

We maken geen gebruik van een muziekmethode. We zullen liederen zingen met
het keyboard en ook bepaalde muzikale lessen volgen. (Denk aan het
leren van ritmes, muziekinstrumenten, notenschrift e.d.)

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 hier van 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.

4

Waarde(n)vol onderwijs

Informatiebrochure groep 7

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
Sinds enkele jaren maken de kinderen van groep 7 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.
Voorafgaande aan de Entreetoets ontvangt u een folder met extra informatie over
deze toets.

Digitale leeromgeving (Google Apps)
De kinderen hebben een eigen emailadres:
voornaam.achternaam@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.

als basis voor je leven…
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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.

Communicatiekanalen
ParnasSys

In Parnassys zijn ook dit schooljaar de vorderingen en resultaten van uw kind te
vinden. Hier zijn ook de uitslagen van de Cito-toetsen zichtbaar en de verslagen van
de oudergesprekken in terug te vinden.
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 altijd even een mail sturen naar de groepsleerkracht.
Het ouderportaal is te vinden op: www.parnassys.net.

Parro

Via de app Parro houden we u op de hoogte van de gebeurtenissen in de klas. Het
kan ook voorkomen dat u een mail krijgt toegestuurd. Dit zal gebeuren als de
informatie wat uitgebreider is. Heeft u zich niet kunnen koppelen aan de groep of
heeft u een andere device gekregen, mail dan naar: gerardheek@vvgo.nl

Dokter, orthodontist, tandarts, enz..

Bezoek onder schooltijd graag doorgeven aan de teamleider.
Dit kan per mail: teamleidergroenschool@vvgo.nl

Overig contact

In de jaarkalender staan de data van de oudergesprekken. Hiervoor kunt u zich
opgeven, maar is het ook mogelijk dat u uitgenodigd wordt door de leerkracht.
Tevens is het mogelijk om na het eerste rapport gebruik te maken van de
spreekavond.
Natuurlijk bent u naast deze vaste momenten van harte welkom voor een vraag,
opmerking of iets dergelijks. Dit mag per mail, maar even binnenlopen of een
telefoontje is natuurlijk ook mogelijk. We kunnen dan met elkaar een afspraak
maken voor een extra oudergesprek.
Contactgegevens
Meester Gerard Heek
Juf Willemijn de Graaf
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Diversen
Rapport

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

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 10.00 uur brengen. In hele bijzondere gevallen even contact opnemen met de
leerkracht.

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. In de eerste plaats is het de taak van de
opvoeder om hier alert op te zijn. We hebben op school bepaalde fruitdagen om dit
te stimuleren. Het zou fijn zijn als u zich hieraan kunt/wilt houden. In groep 7 wordt
dit verder niet gecontroleerd.

als basis voor je leven…
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Psalmenrooster 2020/2021
Oefenweek

Psalm / lied

Groep:

31 – 04 sept

Ps.69:8 (Nieuwe psalmberijming)

5-8

07 – 11 sept

GK - Ps. 3:2 Mij van Gods trouw bewust

5-8

14 – 18 sept

GK – Ps. 141:2 Laat, HEER, mijn gebed en mijn handen

3-8

21 – 25 sept

GK – Gez. 73 Ik zag de hemel nieuw

5-8

28 – 02 okt

GK – Ps. 107:12 God maakt zelfs woestenijen

3-8

05 – 09 okt

GSK WEEK

1-8

12 – 17 okt

Hij alleen (opwekking kids)

1-8

26 – 30 okt

Ps.43:2 (Nieuwe psalmberijming)

5-8

02 – 06 nov
(dankdag)

GK – Ps. 136: 20 (21) Die aan alles wat er leeft

3-8

09 – 13 nov

GK – Gez. 75 Nu gaan de bloemen nog dood

1-8

16 – 20 nov

GK – Ps. 126:1 Toen God ons weer naar Sion bracht

5-8

23 – 27 nov

GK – Ps. 37:16 De HERE helpt wie Hem eerbiedig vrezen

3-8

30 – 04 dec (advent)

zelf invullen

5-8

07 -11 dec (advent)

zelf invullen

3-8

04 -08 jan

Ps.41:5 (Nieuwe psalmberijming)

3-8

11 – 15 jan

GK – Ps. 59:7 Ja, U mag ik mijn sterkte noemen

1-8

18 – 22 jan

GK – Ps.18:1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE

5-8

25 – 29 jan

NLB – Lied 335:1 Heer van uw kerk

3-8

01 – 05 feb

GK – Ps. 79:5 Dan zullen wij, de schapen van uw weide

5-8

08 – 12 feb

GK – Ps. 68:8 Geloofd zij God met diep ontzag

3-8

15 – 19 feb

Wauw (kidsopwekking)

1-8

01 – 05 mrt

Ps. 148:2 (Nieuwe psalmberijming)

5-8

08 – 12 mrt (biddag)

GK – Gez. 39 Als je bidt zal Hij je geven

1-8

15 – 19 mrt

NLB – Lied 675 Geest van hierboven

5-8

22 – 26 mrt

GK Gez. 196:1 + refrein Ik ben het Licht

3-8

29 – 02 apr

GK – Ps. 103:5 Zoals een vader liefdevol

5-8

Herfstvakantie

Kerstvakantie

voorjaarsvakantie

05 – 09 apr (Pasen)

8

3-8

12 – 16 apr

GK – Gez. 23 Ik bouw op U

5-8

19 – 23 apr

Opwekking 764 Zegekroon

5-8

26 – 30 apr

Wilhelmus

3-8
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Vervolg Psalmenrooster 2020/2021
Meivakantie
17 – 21 mei

Ps.81: 1,6 (Nieuwe psalmberijming)

3-8

24 – 28 mei
(pinksteren)

zelf invullen

5-8

31 – 04 juni

Opwekking 219 Juicht aarde

1-8

07 – 11 juni

Ps. 134: 2(Nieuwe psalmberijming)

1-8

14 – 18 juni

GK – Ps. 105:5 God zal zijn waarheid

3-8

28 – 02 juli

GK – Ps. 87: 5 Dan wordt de lof van 's HEREN naam

3-8

05 – 09 juli

NLB – 479 Aan u behoort o Heer der Heren

5-8

05 – 09 juli

Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op

5-8

Pinkstervakantie

12 – 16 juli
Zomervakantie

als basis voor je leven…
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Jaarplanning 2020/2021
Week
aug
36 sept
37
38

10

Ma 24

Di 25

Wo 26

Do 27

vr 28

31 kanjer
startweken
7

1

2

3

4

8 InformaƟeavond
opening schoolj.
15

9

10 luistergesprek

11

16

17

18 gebedsgroep

22 avond4daagse

23 avond4daagse

24 avond4daagse

25 avond4daagse

1

2

8

39

14 anƟ-pest week
luistergesprek
21

40 okt

28 schoolfotograaf

29

41

5

6

30 start GSK week/
boekenmaand
7

42

12

13

14

15

9
11 GSK-dienst
16 gebedsgroep

43

19 HerfstvakanƟe

20

21

22

23

44 nov

26

27

28

29

30

45

2

3

4 Dankdag

5

6

46

9

10

11

12

13 gebedsgroep

47

16 open lesweek

17

18

19

20

48 dec

23

24

25

26

27

49

30

1

2

3

4 Sinterklaas

50

7

8

9 zorggesprekken

10

11 gebedsgroep

51

14

15

16

17

18

52
53 jan
1

21 KerstvakanƟe
28
4 studiedag

23
30
6

24
31
7

2

11

22
29
5 schoonmaak
avond
12

13

14

25 Kerst
1 Nieuwjaar
8
9 handbaltoernooi
15

3

18

19

4

25

26

20 aanmelding
nieuwe lln.
27

21 aanmelding
nieuwe lln.
28

22 gebedsgroep
29 studiedag
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Informatiebrochure groep 7

Vervolg jaarplanning 2020/2021
5 febr

1

2 rapporten mee

3 rapportgesprek

4 rapportgesprek

5

6

8

9

10

11

12

7

15

16

17

18

19 gebedsgroep

8

23

24

25

26

9mrt

22 VoorjaarsvakanƟe
1

2

3

4

5

10

8

9

10 Biddag

11

12

11

15 thema Wonderlijk gemaakt

16

17

18

19 gebedsgroep

12

22

23

24 zorggesprekken

25

26

13 apr

29 theoreƟsch
verkeerexamen
5 Pasen

30

31

1

2 Goede vrijdag

6

7

8

9

14
15

12 digi
eindtoets gr.8

13

14

15

16

16

19

20

21

22

23 Koningsspelen

17

26

27 Koningsdag

28

29

30

18 mei

3 MeivakanƟe

4

5 Bevrijdingsdag

6

7

19

10

11

12

13 Hemelvaart

14

20

17

18

19

21

21

24 Pinksteren

25

26

20 prakƟsch
verkeersexamen
27

28 sportdag

22 jun

31

1

2

3

4

23

7

8 zorggesprekken

9

10

11

24

14

15

16 kamp gr.8

17 kamp gr.8

25

21 Juni vakanƟe

22 avond4daagse

23 avond4daagse

24 avond4daagse

18 kamp gr.8
gebedsgroep
25 avond4daagse

26 jul

28

29

1 schoolreisjes

2

27

5

6 rapporten mee

30 wenochtend
nieuwe kleuters
7

8 afscheid gr. 8

9

28

12

13

14

15 sloƞeest tot
12:00

16 ZomervakanƟe

als basis voor je leven…
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Algemene schoolgegevens
School
Mr. Groen van Prinstererschool
Vivaldiweg 1
752 GW Bunschoten-Spakenburg
033 2980714
info@groenschool.com
www.groenschool.com
www.vvgo.nl

Bestuur
Gerrit-Jan Zomer
Harry Bolks

algemeen directeur
dagelijks bestuur

directie@vvgo.nl
harry@vvgo.nl

Regina Dijkhuizen
Deliana Westrik
Pieter de Vos

algemeen bestuur
algemeen bestuur
algemeen bestuur

regina@vvgo.nl
deliana@vvgo.nl
pieter@vvgo.nl

Secretariaat
Sanne Duijst

info@vvgo.nl

Medezeggenschapsraad (MR)
Henk de Graaf
Esther van Oort
Froukje van der Gugten
Gerard Heek

oudergeleding
oudergeleding
personeelsgeleding
personeel sgeleding

henk@henkdegraaf.nl
esthervanoort@gmail.com
froukjevandergugten@vvgo.nl
gerardheek@vvgo.nl

Activiteitencommissie (AC)
Gerke de Graaf
Marjolein Koelewijn
Reinate van ’t Klooster
Geertine Muijs

Alinda Schaap
Joke Verburg
Karin Koelewijn

Tussenschoolse Opvang (TSO)
Lunchkidz organiseert de TSO bij ons op school.
De coördinator is Rilana Schouten, voor vragen kunt u bij haar terecht.
Telefoon: 06 1925 2270 of 06 3337 5003

Email: info@lunchkidz.nl

als basis voor je leven…
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GMR
GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR
functioneert op het verenigingsniveau VVGO. De school valt samen met 4
andere basisscholen onder één bestuur. Elke school heeft een eigen
Medezeggenschapsraad (MR).
Onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen, worden behandeld in de GMR.
Daar zijn alle scholen vertegenwoordigd en kan er samen vergaderd worden over
het bovenschools beleid op het gebied van o.a. financiën, personeel en organisatie.
Wij hebben over verschillende zaken, advies en of instemmingsrecht binnen de vereniging. Wij vergaderen maandelijks. Indien u vragen heeft, kunt u ons mailen naar
gmr@vvgo.nl
Oudergeleding
: Chantal Poort, Jacob Huygen, Wendy van de Groep
Personeelsgeleding : Sabine Duyst, Alinda Hopman, Natasja van Rossum

Gebedsgroep
De gebedsgroep is een groep ouders die bij elkaar komt om te bidden voor schoolzaken. De groep bidt één keer in de 6 weken op vrijdagochtend vanaf 8.30. Iedereen
die mee wil bidden is van harte welkom. De data zijn opgenomen in de kalender.

Vertrouwenspersoon
Agnes van Halteren
intern vertrouwenspersoon
agnesvanhalteren@vvgo.nl

Henk Grit
externe vertrouwenspersoon
hgrit@viaa.nl
Postbus 10030
038 425 5542
8000 GA Zwolle

Klachtencommissie voor Ger. Primair Onderwijs
GCBO (Geschillencommissie Bijzonder onderwijs)
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar activiteiten als schoolreisje en
excursies mogen niet vanuit de reguliere bekostiging betaald worden. We vragen u
daarom een vrijwillige ouderbijdrage te betalen, in de schoolgids vindt u verdere
informatie over de ouderbijdrage.
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Personeel
MT
Erik Verbeek
Rianne Hagebeuk
Natasja van Rossum
Agnes van Halteren

directeur

erikverbeek@vvgo.nl
06 4347 9108
Intern begeleider
ibgroenschool@vvgo.nl
Teamleider
teamleidergroenschool@vvgo.nl
Onderbouwcoördinator agnesvanhalteren@vvgo.nl

Leerkrachten
Agnes van Halteren
Heske van Diermen
Froukje van der Gugten
Willeke de Graaf
Louise Dijkhuizen
Elly Geijteman
Klarina Ferkranus
Marian Korpadi
Carola de Haan
Aline Koelewijn
Gerda Korlaar
Natasja van Rossum
Karin Koelewijn
Willemijn de Graaf
Gerard Heek
Klara Schreuder
Joke Verburg

agnesvanhalteren@vvgo.nl
heskevandiermen@vvgo.nl
froukjevandergugten@vvgo.nl
willekedegraaf@vvgo.nl
louisedijkhuizen@vvgo.nl
ellygeijteman@vvgo.nl
klarinaferkranus@vvgo.nl
mariankorpadi@vvgo.nl
caroladehaan@vvgo.nl
alinekoelewijn@vvgo.nl
gerdakorlaar@vvgo.nl
natasjavanrossum@vvgo.nl
karinkoelewijn@vvgo.nl
willemijndegraaf@vvgo.nl
gerardheek@vvgo.nl
klaraschreuder@vvgo.nl
jokeverburg@vvgo.nl

Onderwijsassistenten
Miranda Schaap
Marlies Koelink
Gwendy Korlaar
Ada Duijst
Naomi Lammers

mirandaschaap@vvgo.nl
marlieskoelink@vvgo.nl
gwendykorlaar@vvgo.nl
adaduijst@vvgo.nl
naomilammers@vvgo.nl

als basis voor je leven…
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