
 
 

Groepsinformatie groep 7 
 
September: 

o In september zijn er kennismakingsgesprekken, gesprek is met één ouder én kind. 

o 21 september begint de kinderboekenweek. Deze duurt tot en met 6 oktober. We sluiten de 
kinderboekenweek af met een voorleeswedstrijd. Eerst in de klas, de klassenwinnaar voor een 

jury in de strijd om schoolkampioen voorlezen te worden. 
 

Oktober/november: 

o Van 12 oktober t/m 16 oktober hebben we herfstvakantie. 

o Begin november hebben we een lampionnencircuit, voor 11 november. In de bovenbouw gaan we 

in vier verschillende klassen lampionnen maken. De kinderen mogen zelf kiezen welke lampion ze 

willen maken. 

o 5 t/m 13 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/ 

 

December: 
o Sinterklaas komt weer op school: vrijdag 4 december (Nadere informatie volgt; hoe gaan we het 

dit jaar vieren). 
o Het kerstdiner vindt plaats op donderdag 17 december (Nadere informatie volgt; hoe gaan we het 

dit jaar vieren). 
o De kerstvakantie is van maandag 21 december t/m zondag 3 januari. 
 

Januari / februari: 
o ICE GAMES 

o CITO toetsen voor groep 7 
o Tien minuten gesprek staat in het teken van het voorlopig advies (en de CITO scores). We 

plannen dan afspraken van ong. 15 min. Zowel ouders als kind worden verwacht op het gesprek. 

(eind februari / begin maart) 
 

Maart / April: 
o Lentemarkt: hiervoor gaan we met een circuit weer aan de slag om mooie dingen te maken.  

o Dinsdag 30 maart 2021: theoretisch verkeersexamen groep 7 

o Koningsspelen zijn op vrijdag 23 april 2020 
 

Mei: 
o In mei komt de schoolfotograaf. 

 
Juni: 

o Voor groep 7 staat de maand juni in het teken van de CITO toetsen. 

 
Leader in Me in plaats van Vreedzame school: 

De komende twee jaar werken we aan : The Leader in Me, een pedagogische leerlijn, gericht op 
persoonlijke groei, betrokkenheid en in relaties met anderen. De focus ligt niet langer alleen op 

kennisoverdracht. Eigenschappen, die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen 

voor de toekomst tot wereldburger zijn hierbij: Eigen verantwoordelijkheid te leren nemen, eigen 

https://www.mediamasters.nl/


keuzes te leren maken, probleemoplossend vermogen te ontwikkelen, doelgericht werken en samen 

kunnen werken met anderen. Verdere informatie vindt u in de schoolgids. 
 

Voorlopig 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.  
 

Een dagje groep 7 
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 rekenen om vervolgens over te stappen 

naar spelling. Om 10.15 uur gaan alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 naar buiten, voor een 

kwartiertje buiten spelen. Om 10.30 uur gaan we eten en drinken en wordt er voorgelezen door de juf 
of meester. Na de pauze is er tijd om werk af te maken tijdens zelfstandig werken. Waarna er het 

laatste gedeelte van de ochtend tijd is voor “The Leader in Me” lessen, kunstzinnige oriëntatie of 
wereldoriëntatie. Twee keer per week gaan we naar de gymzaal, dit op dinsdagmiddag het laatste uur 

en donderdag aan het begin van de ochtend.  

 
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. Op maandag is er na de lunch een nieuwskring, op vrijdag een 
boekenkring. Op woensdag geven de kinderen een spreekbeurt. De kinderen geven zelf op een lijst 

aan, welke datum ze hiervoor kiezen. 

 
Voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek gebruiken wij de methode Blink. 

Deze methode biedt de mogelijkheid om alle wereldoriënterende vakken in één te doen.  
 

Wij bieden het volgende aan: 

Rekenen:  Wereld in Getallen,  Digitale methode, we werken op nieuwe Chromebooks. 
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   kennismaken met Blink, veelal op de computer. 
Engels  Groove.me   Twee keer per week, plus momentjes in de klas, waaronder  

Engelse barometer op vrijdag. 
Verkeer:   Wijzer door het verkeer We werken in groep 7 toe naar het  verkeersexamen. (in  

april/mei)  

K.O.  123Zing   muziek, handvaardigheidscircuit (3x per jaar)  
Gym vakleerkracht  dinsdag en donderdag. Verplicht wassen of douchen  

(handdoek en washand mee!)* 
Cultuur  vakleerkracht  op diverse momenten gaan we erop uit, De Vest, Grote  

Kerk etc. Ook in de school krijgen we de nodige begeleiding 

qua drama, muziek en schoolthema. Dit door cultuurcoaches. 
 

* Geen washand mee? Dan verplicht douchen!  
 

Huiswerk:  
De kinderen krijgen ruim van tevoren te horen wanneer er een toets is. Deze wordt ook altijd op het 

rechter whiteboard in de klas geschreven. Voor de wereld oriënterende vakken krijgen ze de 

samenvatting van het blok op papier mee naar huis. 
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. Er zijn ook andere mogelijkheden om zelf 



te oefenen, we kunnen CITO ABCDE trainer mee naar huis geven voor begrijpend lezen, breuken enz. 

Kinderen kunnen hiervoor bij ons langskomen. 
 

 
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. Hier worden afspraken gemaakt over, wat wel kan en wat niet kan op sociale media. 

Elk kind en de juf en meester ondertekenen deze afspraken en komen zichtbaar in de klas te hangen.  
 

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: 

Afgelopen schooljaar hebben wij als school 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 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. 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.  
 

Jettie staat op maandag en dinsdag voor de klas. En om de week op woensdag. Ruben om de week 
op woensdag en donderdag en vrijdag.  

 

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

 
Met vriendelijke groet, 

Jettie Zijlstra en Ruben Verheul 


