
 
 

Groepsinformatie groep 8 
 
September: 

In september zijn er kennismakingsgesprekken, gesprek is met ouders én kind. 

 
Oktober/november/december: 

o Start informatieavond uur in combinatie met SOVON avond: voorlichtingsavond V.O. (donderdag 
10 oktober om 19.30 uur). De informatie hierover volgt nog. 

o In de klas wordt de NSCCT afgenomen (kinderen kunnen niet leren voor deze toets). Deze toets is 

ingepland op dinsdag 12 november. De kinderen kunnen niet leren voor deze toets. De NSCCT 
wordt door juf Gonneke afgenomen. 

o In november zullen wij meedoen aan Media Masters. Een week lang krijgen wij elke dag een 

opdracht via het digibord aangeboden. Doel: de kinderen wijzer maken in de wereld van de 

diverse sociale media. Wat zijn de voor- en nadelen? Via deze link kunt u daar nu alvast meer 

over lezen: https://www.mediamasters.nl/ 

o Kerstviering: 19 december om 17.30 uur. 

 

Januari / februari: 
o CITO toetsen  

o Definitief Advies Gesprekken voor groep 8. We plannen dan afspraken van ong. 15 min. Zowel 
ouders als kind worden verwacht op het gesprek.  

o Brief met definitief advies en NSCCT (voorzien van handtekening school). 

o 15 Januari: uiterste inleverdatum werkstuk 1 over een zelfgekozen onderwerp. De informatie 
hierover volgt eind november/begin december. 

o Voorleesontbijt: woensdag 22 januari 
o Les techniek op PCC Oosterhout op vrijdag 24 januari  

o ICE Games op woensdag 29 januari 

o Spreekbeurten: 3 t/m 14 februari. De informatie hierover volgt nog. 
o Start schoolthema techniek en water: woensdag 26 februari. 

 
Maart:  

o In de 1e of 2e week van maart kan uw kind zich inschrijven voor de middelbare school. Voor het 

inschrijven dient u in ieder geval het definitieve schooladvies mee te nemen. 
o Afsluiting schoolthema: 18 maart 

o Grote Rekendag: 25 maart 
 

April: 
o Koningsspelen zijn op vrijdag 12 april 2019 

o Op Woensdag 15 april en donderag 16 april wordt de IEP toets afgenomen in de klas 

(http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets). De kinderen kunnen niet voor leren voor deze 
toets. Wel zijn er een aantal voorbeeld opgaven te vinden op de website van de IEP. Deze worden 

ook in de klas besproken.  
 

Mei: 

o Waarschijnlijk krijgt uw kind in deze maand de uitslag van de IEP toets op papier (mooi 
overzichtelijk) mee naar huis.  

o 15 mei: uiterste inleverdatum werkstuk 2 over iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in 
WOII (bv. een verzetsheld). De informatie hierover volgt eind februari/begin maart. 

 

https://www.mediamasters.nl/
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets


Juni: 

o Groep 8 krijgt in juni het bericht van toelating tot de gekozen school. 
o Op 15, 16 en 17 juni (woensdag t/m vrijdag) gaat groep 8 op schoolkamp. 

 
 

Laatste week van het schooljaar (29 juni t/m 2 juli): 

De afscheidsweek, met een generale repetitie, de afscheidsavond op woensdag 1 juli met o.a. de 
musical. Op donderdagmiddag 14.00 uur worden de kinderen van groep 8 uitgezwaaid door de hele 

school.  
 

VO Gids: 
Kinderen kunnen zien in de VO gids (vanaf half oktober beschikbaar, wordt op school uitgedeeld) 

wanneer welke school een open dag of een leerlingmiddag heeft. Let op: Kinderen moeten zich vaak 

inschrijven voor leerlingmiddagen!  
Wij adviseren, om een gedegen keuze te kunnen maken, diverse middelbare scholen te bezoeken.  

Alle kinderen, zowel groep 7 als 8, krijgen de VO gids. Wij raden aan om zo vroeg mogelijk te 
beginnen met het zoeken naar een geschikte school. De leerlingmiddagen zijn voor de kinderen uit 

groep 8, maar alle open dagen en informatieavonden zijn ook opengesteld voor de leerlingen uit 

groep 7. 
 

Voorlopig en Definitief advies 
Halverwege groep 7 krijgen de kinderen hun voorlopige advies te horen. De kinderen weten zo ruim 

op tijd wat hun huidige advies is en kunnen vervolgens nog ruim een jaar werken om het advies 
eventueel omhoog te krijgen.  

Na de CITO toetsen eind januari 2019 gaan de IB’er en de leerkrachten van groep 8 in overleg over 

het definitieve advies voor alle kinderen, waarna in april de IEP toets wordt gemaakt. Indien het 
advies dat gegeven wordt niet overeenkomt met de eindtoets die in april gemaakt wordt, kunnen wij 

beslissen om het advies naar boven bij te stellen. Wij mogen niet naar beneden bijstellen. 
Bijvoorbeeld: het advies dat uw kind krijgt is VMBO TL, maar op de eindtoets scoort uw kind een 

HAVO niveau moeten wij ons definitieve advies heroverwegen en kunnen wij beslissen om het advies 

bij te stellen naar HAVO.  
 

Een dagje groep 8 
Schoolbreed starten we elke dag met een kwartier stillezen in de klas, waarna we dagelijks de 

gevoelsbarometer ‘afnemen’. Een kind vertelt kort hoe hij of zij zich voelt, bijvoorbeeld: ik ben blij, 

omdat ik … Hierna nemen we de dag door en starten we met spelling om vervolgens over te stappen 
naar taal. Om 10.00 uur gaan we eten en drinken en wordt er voorgelezen door de juf. Om 10.15 uur 

gaan alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 naar buiten, voor een kwartiertje buiten spelen. Na de 
pauze is er tijd om te gaan rekenen. Na de instructie gaat iedereen zelfstandig aan het werk om de 

opdrachten van rekenen, spelling en taal af te maken.  
Om 12.00 uur eten we gezellig met z’n allen in de klas. Op het rooster staat dat we van 12.00 uur tot 

12.15 uur eten, van 12.15 uur tot 12.30 uur lezen en daarna nog een kwartier naar buiten gaan. De 

kinderen die wat langer nodig hebben dan een kwartiertje om te eten, mogen uiteraard tijdens het 
leeskwartiertje hun brood opeten.  

In de middag doen we begrijpend lezen en/of wereld oriëntatie. Ook is hier ruimte voor de creatieve 
vakken. 

 

Twee keer per week gaan we naar de gymzaal. Dit op dinsdagochtend en donderdagmiddag. Het 
dagverloop wordt hierop aangepast. De gymles wordt gegeven door een vakdocent. 

 
 

Wij bieden het volgende aan: 
Rekenen:  Wereld in Getallen in de klas hangen doelenposters per thema. Die gaan ook  

mee naar huis 

Spelling:  Staal   spellingscategorieën zijn bekend, grammatica,  
werkwoordspelling 

Taal: Staal   woordenschat, schrijven, spreken en luisteren 
Begr. Lezen: Tekstverwerken  hoofdzaak/bijzaak, signaalwoorden, samenvatten, alinea’s. 



ICT:  divers   Blink, Code.org, Staal spelling op de computer, Wereld in  

Getallen, Muiswerk 
W.O. Blink    diverse onderwerpen 

Engels Take it Easy  Twee keer per week, plus momentjes in de klas, waaronder  
Engelse barometer op vrijdag 

Verkeer Wijzer door het Verkeer Aandacht voor verkeersregels en -situaties 

K.O.  123Zing   muziek, handvaardigheid en drama (musical) 
Gym vakleerkracht  dinsdag en donderdag. Verplicht wassen of douchen  

(handdoek en washand mee!) 
Huiswerk:  

De kinderen krijgen ruim van te voren te horen wanneer er een toets is (bv van topografie). Deze 
wordt ook altijd op het whiteboard in de klas geschreven.  

Na de herfstvakantie krijgt groep 8 wekelijks een blad huiswerk mee naar huis. Dit kunnen taal of 

rekenopdrachten zijn met onderwerpen waaraan ook in de klas gewerkt wordt.  
Wij adviseren om regelmatig (2 a 3 keer per week een kwartier met Muiswerk te werken). In de 

kennismakingsgesprekken geven wij aan dat de kinderen ook zelf om huiswerk kunnen vragen, door 
middel van bijvoorbeeld een kopie van de les van die dag.  

 

Agenda: 
Ter voorbereiding op de middelbare school adviseren wij alle kinderen een agenda aan te schaffen. 

Wij zullen regelmatig huiswerk opgeven, wat de kinderen zelf moeten noteren in hun agenda. 
 

Gebruik mobiele telefoon: 
Steeds meer kinderen hebben een mobiele telefoon. In de klas gebruiken wij geen telefoons. Wij 

raden het ook af om een mobiele telefoon mee naar school te nemen (zie ook schoolgids). In speciale 

gevallen, na afspraak met de directie mag de mobiele telefoon toch mee naar school genomen 
worden, dan moet deze uitgeschakeld bij de juf of meester voor schooltijd ingeleverd worden. In het 

begin van het schooljaar spreken we het gebruik van sociale media, door middel van een les 
WhattsHappy. Hierbij worden afspraken gemaakt wat wel kan en wat niet kan op sociale media. Deze 

afspraken worden zichtbaar in de klas ophangen.  

 
Wij raden u aan om thuis de mobiele telefoon bij het naar bed gaan beneden te laten liggen. In het 

verleden is het gebleken dat groepsapps tot laat in de avond door gingen, waardoor kinderen de 
volgende dag moe en niet uitgeslapen op school kwamen. Ook raden wij aan om de telefoon en 

sociale media in de gaten te houden. Mochten er zaken zijn, die tussen de kinderen via sociale media 

gaan, horen wij dat graag. Ook al is het buiten schooltijd, in de klas kunnen wij hier ook last van 
hebben. 

 
Gezonde school: 

De Jules Verne heeft het vignet ‘Gezonde school- deelcertificaat Gezonde voeding’ ontvangen. Daar 
zijn wij heel trots op. Samen met u ouders laten we zien dat we gezond eten belangrijk vinden omdat 

dit bijdraagt aan betere schoolprestaties. Zoals u al gewend bent nemen de kinderen tijdens de pauze 

van 10:00 wat drinken (water) en een gezonde snack mee: fruit en/of groente. Graag zien wij ook 
gezonde traktaties in de klas. Dit geldt natuurlijk ook voor de lunch. 

 
Afsluiting van de dag: 

Elke dag sluiten wij de dag om 13.45 uur af met een kwartier Vreedzame School. Tijdens dit kwartier 

stellen we de kinderen elke keer “als je straks thuis komt, wat vertel je dan tegen papa of mama?”. 
We vinden dat eventuele problemen of ruzies op school opgelost moeten worden. Als dit mee naar 

huis genomen wordt, wordt het probleem niet opgelost en wordt het vaak alleen maar erger. Wij 
stellen het op prijs dat wanneer uw kind thuis komt met een probleem, dat u hem of haar weer naar 

school verwijst. Elke dag heeft uw kind de mogelijkheid om het in de klas of om 14.00 uur met ons 
persoonlijk te bespreken én op te lossen.  

 

Wij zetten in op een fantastisch schooljaar, met heel veel mooie en leuke activiteiten. Wij hebben er 
zin in! 

 
Chantal Delreu en Lieke Groot 


