Infobrief groep 8
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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind zit nu in groep 8. Via deze infobrief wil ik u de belangrijkste
informatie geven over het reilen en zeilen van groep 8. Voor de
kinderen en voor u zullen er dingen nieuw zijn. Als er vragen zijn, kunt
u altijd telefonisch contact opnemen of even binnenlopen. U mag ook
mailen naar: wvanbinsbergen@wegwijzerkesteren.nl
Op de woensdag geeft meester Soeters of meester Baars (stagiaire) in
groep 8 les.
Voor foto’s van diverse activiteiten verwijs ik u naar de website van de
school: www.wegwijzerkesteren.nl
We hopen op een goed jaar waarin we op een constructieve wijze het
beste zullen zoeken voor uw kind!
Met een hartelijke groet,
Juf van Binsbergen
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(Alle data D.V.)
Bijbelse Geschiedenis
Iedere week wordt er drie keer een
Bijbelverhaal verteld. We gebruiken de
methode ‘Hoor het Woord’. Elke week wordt er
op maandag volgens het psalmrooster van de
methode een psalm aangeleerd en ´s maandags
schriftelijk overhoord. (Psalm mag ook
opgezegd worden). Vrijdags overhoren we
´Hoor het Woord´. Dit sluit aan op de
Bijbelvertellingen. Er worden vragen gesteld uit het A-, B- en Cgedeelte. De les die gemaakt is wordt nagekeken.
Lezen
Technisch lezen proberen we te verbeteren, daar waar
nodig. Begrijpend en studerend lezen zijn belangrijke
onderdelen die ze ‘onder de knie moeten krijgen’. We
gebruiken hiervoor de methode ´Grip op lezen´. Ook
wordt het Cito hulpboek ingezet.
Klassikaal lezen gebeurt in groep 8 niet zoveel. Wel
krijgen leerlingen tijd om voor zichzelf te lezen. In
groep 8 krijgen de leerlingen de opdracht om een boekverslag te
maken van een aantal gelezen boeken rond een thema of van een
bepaalde schrijver/ schrijfster.
Rekenen
De rekenmethode is ´Wereld in Getallen´. De les begint met een
klassikale instructie. Kinderen die meer instructie nodig hebben krijgen
dat. Kinderen die de leerstof snel beheersen mogen sommen overslaan.
Als de les klaar is gaat ieder kind verder met de weektaak, plussommen
en werken ze aan hun eigen leerdoelen. Iedere week hebben we een
projecttaak. Dagelijks doen we enkele automatiseringsoefeningen.
We gebruiken bij rekenen tablets (Snappet). De leerlingen zijn dan nog
meer individueel te volgen. Als wij begrijpen wat leerlingen niet goed
doen, is het makkelijk bijsturen. Het is snel te zien wat leerlingen
beheersen en welke aanvullende hulp nodig is. Snappet biedt alle
leerlingen de mogelijkheid verder te werken aan doelen die in de
lessen aan de orde zijn geweest. Naast herhaling en inoefening is er
ook veel extra uitdagende rekenstof.
Ook krijgt uw kind elke week huiswerk (woensdag), waarmee we het
metriek stelsel extra oefenen.
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Nederlandse taal
Taalonderwijs en spelling
De leerlingen werken met de methode “Taal Actief”. Wij werken met
de nieuwste versie van deze methode. Taal wordt opgesplitst in drie
onderdelen, taal, spelling en leesonderwijs.
Taal:
Er zijn drie niveaus:
1.
Minimumniveau
2.
Basisniveau
3.
Verrijkingsniveau
Taalzwakke kinderen beginnen met niveau 1 en
maken vervolgens ook niveau 2. De andere
kinderen beginnen met niveau 2 en maken
vervolgens ook niveau 3. Zo heeft elk kind het
basisniveau gemaakt.
Na de instructie volgt er een korte oefening. Aan
de hand hiervan bepaalt de leerkracht op welk
niveau het kind de les mag maken.
De basislessen bestaan uit de volgende domeinen:
•
Woordenschat
•
Taal verkennen
•
Spreken en luisteren
•
Schrijven
Na de toets volgen er 7 herhalingslessen. Deze lessen worden gegeven
op vier verschillende niveaus.
Spelling:
Ook de lessen spelling worden in 3 niveaus aangeboden. Dit gebeurt op
dezelfde manier als bij taal. Na de toets volgen de herhalingslessen op
vier verschillende niveaus. Dit werkt op dezelfde manier als bij taal.
Uw zoon/ dochter heeft een leerboek spelling mee naar huis gekregen
met de spellingswoorden. Dit kan thuis geleerd worden, wanneer
iemand zwak is in spelling.
Daarnaast oefenen we nog extra met werkwoordspelling met het
werkboek ‘Raak’. Uw zoon/ dochter krijgt dit over een paar weken als
huiswerk mee.
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Zaakvakken: Meander, Brandaan, Naut (nieuwe methode!)
De opbouw van deze methode is voor de vakken biologie, geschiedenis
en aardrijkskunde gelijk aan elkaar. Elke methode heeft vijf thema’s
per leerjaar. De thema’s zijn verdeeld in vier lessen. Ieder thema start
met een inleiding en daarna heeft iedere les drie stappen.
Stap 1: nieuwsgierigheid opwekken
Stap 2: kennisopbouw
Stap 3: oefenen vaardigheid
Les 4 is een samenvattingsles
waarin we ons al voorbereiden
op de toets en de stof herhalen.
Na vier lessen volgt er een
toets. Na de toets zijn er nog
twee lessen die uitdaging
bieden:
Les 1: Confrontatie en verkennen
Les 2: Uitwerken en communiceren.
Aardrijkskunde en topografie
We gebruiken hiervoor de methode Meander.
De volgende onderwerpen komen in groep 8 aan bod: thema 6:
Vulkanen en aardbevingen, thema 7: Warme gebieden, thema 8: Arm
en rijk, thema 9: Koude gebieden en thema 10: Culturen en religies.
Toetsing
Leerlingen krijgen per thema het leer/werkboek mee naar huis
om te leren. Op school vindt de toetsing plaats.
Biologie
We gebruiken hiervoor de methode Naut. Ook techniek is een
onderdeel dat aan de orde komt. De volgende onderwerpen komen in
groep 8 aan bod: thema 6: Robots, thema 7: Een en al voeding, thema
8: Boordevol energie, thema 9: Ouder worden, thema 10: Dertig jaar
later.
Toetsing
Leerlingen krijgen per thema het leer/werkboek mee naar huis
om te leren. Op school vindt de toetsing plaats.
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Geschiedenis
We gebruiken hiervoor de methode Brandaan. De volgende
onderwerpen komen in groep 8 aan bod: thema 6: Gouden Eeuw,
thema 7: De Verlichting, thema 8: Het volk krijgt een stem, thema 9:
De Tweede Wereldoorlog, thema 10: Nieuwe vrienden en vijanden.
Toetsing
Leerlingen krijgen per thema het leer/werkboek mee naar huis
om te leren. Op school vindt de toetsing plaats.
Engels
Voor Engels gebruiken we de methode ‘The
team’.
Toetsing
Twee keer per hoofdstuk leren de
leerlingen de woordenlijst die wordt
getoetst. Aan het einde van het
hoofdstuk volgt er een overhoring van
de zinnen.
De zinnen staan in het leerboek. De
woorden van elk hoofdstuk kunnen heel
effectief worden geoefend op de site www.wrts.nl.
Inloggegevens:
Gebruikersnaam = wvanbinsbergen@wegwijzerkesteren.nl
Wachtwoord
= wegwijzer
Na de overhoring van de woordenlijst volgt de repetitie.
Een aanrader om uw kind hierin te stimuleren!
Engels Holmwood’s
Twee jaar geleden zijn we begonnen met een experiment om het
programma Holmwood’s in te zetten voor de leerlingen van groep 8.
Wellicht heeft u hier al wel eens over gehoord; op o.a. het Van
Lodenstein College werken leerlingen hier ook mee. Holmwood’s wordt
naast de methode ingezet om de lees- en luistervaardigheden van
Engels te verbeteren.
We willen hier graag mee doorgaan. In overleg met de VO scholen
hebben wij het programma ingesteld op niveau pre- A1, zodat we
elkaar niet in de wielen rijden.

6

De leerlingen krijgen na de herfstvakantie allemaal hun eigen
inloggegevens en een korte handleiding mee naar huis. Het is de
bedoeling dat dit thuis wordt gemaakt. We hopen dat het ten goede
komt aan de Engelse vaardigheden!
Breingeheimen (studievaardigheden)
Vanaf dit jaar starten we met de methode Breingeheimen. Dit is een
methode voor het aanleren van studievaardigheden.
Leuker, slimmer, makkelijker en sneller leren, hoe helpen we kinderen
daarbij? Daar is flink wat onderzoek naar gedaan. Hersenonderzoek,
maar ook psychologisch en onderwijskundig onderzoek. Breingeheimen
Studievaardigheden is daarop gebaseerd.
Onderwerpen die aan bod komen:
• Hoe je brein leert
• Eindtoets? Geen probleem!
• Leren, hoe goed wil je het doen?
• Zo word je slimmer!
• Beter onthouden
• Naar het voortgezet onderwijs
• Hoe maak je een goede planning?
Bewegingsonderwijs
Twee keer per week, op dinsdag- en vrijdagmiddag, hebben de
leerlingen gym. Op dinsdag werken we met de BIOS-lessen. (Bewegen
In Onderwijs en Sport) Op vrijdag hebben we een spelles. Met gym
wordt van de leerlingen verwacht dat ze gymschoenen en gymkleding
dragen.
SOVA-lessen
Eén keer in de maand geven wij SOVAlessen (Sociale Vaardigheidslessen).
We werken met de methode:
“Kinderen en hun sociale talenten” of
we spelen in op een situatie die uit de
groep komt. Hierbij moet u denken
aan: hoe gaan we met elkaar om, wat
doen we als we boos zijn, wat doen we
als we verdriet hebben etc.
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Seksuele vorming
We gebruiken de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. In groep 8 worden
zeven lessen gegeven. Vier belangrijke hoofdlijnen van de methode
zijn:
1. Zelfbeeldontwikkeling
2. Aanleren van sociale normen
3. Werken aan weerbaarheid
4. Uitdragen van duurzame relaties van liefde en trouw
Voordat de les wordt gegeven stuur ik u een mail zodat u op de
hoogte bent. Het is fijn als u er, zowel voor- als achteraf, ook met
uw zoon/ dochter over spreekt.
Computer
In groep 8 maken de leerlingen regelmatig gebruik van de computer.
Enkele programma´s die wekelijks aan bod komen zijn:
 Topografie wereld
 Taal Actief woordpakket
 Engels woorden oefenen
Daarnaast worden de leerlingen door vakoverstijgende opdrachten
eigen gemaakt met programma´s zoals Word en PowerPoint.
Voor diverse vakken wordt de computer ingezet als informatiebron en
voor het tonen van educatieve filmpjes.
Toetsen in groep 8
Naast de methodegebonden toetsen hebben we in groep 8 ook toetsen
van het leerlingvolgsysteem, waarmee we de vorderingen
van de leerlingen van groep 1 t/m 8 kunnen meten. Deze
toetsen zijn landelijk genormeerd en geven een beeld van
de groep, leerling en de school in vergelijking met andere
scholen. Het betreft o.a. de volgende toetsen:
- Rekenen & Wiskunde;
- Begrijpend lezen;
- Leeswoordenschat;
- Spelling.
Deze toetsen worden digitaal afgenomen.
Eindtoets Cito
Ook nemen we naast eerder genoemde toetsen de
Centrale Eindtoets af (www.cito.nl). De eindtoets
zal op 17,18 en 19 april worden afgenomen.
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Verwijzing voortgezet onderwijs
Eind groep 8 zal uw kind de basisschool verlaten. Een belangrijke keuze
staat voor de deur: Naar welke school gaat uw kind en welk type
onderwijs past het best bij hem/haar? Daarom
zal er op woensdag 8 november een
informatieavond worden gehouden over de keuze
voor het voortgezet onderwijs.
De brugklascoördinator van het Ichthus College
zal deze avond voorlichting geven over het
voortgezet onderwijs in het algemeen.
Verder vertellen wij iets over de volgende onderwerpen:
- Hoe komen wij tot een advies?
- Hoe ziet het voortgezet onderwijs er tegenwoordig uit?
- Welke scholen zijn er en wat bieden zij?
- Centrale Eindtoets
Tijdens de eerste contactavond (december) krijgt u een dubbele
spreektijd. Dan bespreken we welk soort vervolgonderwijs en welke
school volgens u het beste bij uw kind past. Eind januari krijgt u van
ons schriftelijk het advies. We betrekken bij ons advies de gegevens die
we door de jaren heen hebben verzameld in ons dossier. Niet alleen de
prestaties, maar ook bijvoorbeeld motivatie en werkhouding spelen
daarbij een grote rol. Wanneer de uitslag van de Centrale Eindtoets
bekend is, neemt de leerkracht telefonisch contact met u op om de
schoolkeuze definitief vast te stellen.
Huiswerk
Huiswerk wordt doorgegeven via een planning die op de schoolsite
staat. Uw kind kan hier komen via de site: www.wegwijzerkesteren.nl
Onderaan staat een pictogram met ‘huiswerkagenda’. Als u hier op
klikt, wordt er een gebruikersnaam en een wachtwoord gevraagd.
Gebruikersnaam: dewegwijzer
Wachtwoord: groep8
Elke week kunt u hier ook op zien wat er deze week op de planning
staat, zodat u ook op de hoogte bent. Het zou fijn zijn als u uw kind
stimuleert het huiswerk goed en op tijd te maken of te leren.
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EHBO
In groep 8 volgen de leerlingen (als het facilitair mogelijk is) EHBOlessen. Hiervoor krijgen zij de theorie van de eigen leerkracht. De
praktijk wordt door een externe deskundige gegeven worden. De EHBOlessen beginnen waarschijnlijk na de kerstvakantie. Tegen het einde
van het schooljaar vindt er een examen plaats.
Afscheid groep 8
Hoewel het nog wel even duurt, toch alvast even iets over het afscheid
van groep 8. (10 juli) Inmiddels is de traditie dat we in de laatste
schoolweek een dag uit gaan. Ook wordt er aan het eind van de dag op
school met al het personeel gegeten. ’s Avonds wordt er met de ouders
afscheid genomen van de leerlingen. De avond wordt grotendeels door
ouders georganiseerd. We nemen te zijner tijd contact op en hopen dat
u bereid bent om te helpen.
Belangrijke data (Alle data D.V.)
8 november
: Informatieavond voortgezet onderwijs
15 november
: Badmintontoernooi
17,18,19 april
: Centrale Eindtoets
17 mei
: Atletiektoernooi groep 5-8
10 juli
: Afscheidsdag groep 8
(Voor verdere data verwijzen we u naar de jaarkalender.)
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Bijlage
Voortgezet Onderwijs. Hoe kiest u een school?
 Let op identiteit en kwaliteit
 Bekijk de schoolgids
 Bezoek de open dagen
Welke schoolsoort u ook kiest voor uw kind: alle kinderen beginnen met
de basisvorming. Dus of uw kind naar het vmbo, havo of vwo gaat, ze
krijgen allemaal dezelfde 15 vakken van de basisvorming. Met dit
verschil, dat havo en vwo leerlingen dieper op de stof ingaan.
Wat is het VMBO?
VMBO is de afkorting voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
Het vmbo houdt rekening met de verschillen tussen leerlingen en biedt
vier leerwegen aan (evt. met LWOO: leerweg ondersteunend
onderwijs):
De theoretische leerweg
- zes algemene vakken
- niveau van de vakken: hoog
- geen beroepsgerichte vakken
De gemengde leerweg
- vijf algemene vakken
- niveau van de vakken: hoog
- één beroepsgericht vak
De kaderberoepsgerichte leerweg
- vier algemene vakken
- niveau van de vakken:
tussen hoog en basis
- twee beroepsgerichte
vakken
De basisberoepsgerichte leerweg
- vier algemene vakken
- niveau van de vakken: basis
- twee beroepsgerichte
vakken
Is het VMBO te moeilijk?
 Praktijkonderwijs
Wat is de HAVO?
Havo betekent: hoger algemeen voortgezet onderwijs. Dit onderwijs is
zwaarder dan de theoretische leerweg, maar niet zo moeilijk als het
vwo. De basisvorming duurt op de havo meestal drie jaar. Havo leidt
naar het hbo (hoger beroepsonderwijs).
Wat is het VWO?
Vwo betekent: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het Vwo
bereidt dus voor op de universiteit: het wetenschappelijk onderwijs.
Maar een leerling met een vwo-diploma kan ook kiezen voor het hbo.
11

