Informatie groep 7/8
Schooljaar 2019 – 2020

Leerkracht: Jorik van de Laar

Algemene informatie
Groep 7/8 bestaat uit 24 kinderen. In de
middag komen daar de leerlingen uit de
schakelklas bij.
Zelfstandig werken:
De kinderen leren zelfstandig hun werk te
maken. Ook leren de kinderen om bij
bepaalde opdrachten samen te werken en
hun werk te plannen. De kinderen doen dit
met een weektaak

Leerdoelen
In de klas hangen de leerdoelen per thema
op het whiteboard. Voor de kinderen fijn om
te weten waar ze naar toe werken, voor u fijn
om te weten waar ze aan werken.
Instructietafel:
In de klas neemt de instructietafel een
belangrijke plaats in. Hier krijgen kinderen die
dit nodig hebben na de klassikale uitleg extra
instructie.

Tips voor websites:
o www.obsdetarthorst.nl
o www.gynzykids.nl
o www.redactiesommen.nl

Wereldoriëntatie Blink
Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we voor wereldoriëntatie met het
lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op
onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e eeuwse
vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en
informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop
gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral
veel zelf te laten ervaren en ontdekken.
In groep 5 tot en met 8 werken de kinderen aan vijf grote thema’s over
de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur,
techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. Na een
gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide
onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen

Taal en spelling
Taal en spelling nemen naast rekenen een groot deel van de lestijd in beslag. Belangrijk is het om veel te
oefenen met spelling en werkwoordspelling. Dit kan onder andere via www.gynzykids.nl en er zijn
verschillende sites te vinden waarop de kinderen werkwoordspelling kunnen oefenen.
https://www.jufmelis.nl/werkwoordspelling
Naast spelling leren de kinderen zinsontleding. Lijdend voorwerp, gezegde, onderwerp, persoonsvorm,
bezittelijk- ,aanwijzend- en persoonlijke voornaamwoorden en nog veel meer.

Rekenen
We werken met de methode Reken Zeker
Een aantal belangrijke onderwerpen
 reuken en de relatie tussen breuken
en procenten
 breuken vermenigvuldigen en
delen
 kommagetallen en verhoudingen.
 vermenigvuldigen met grote
getallen
 ( cijferend )
 optellen en aftrekken onder elkaar
 deelsommen
 meten en tijd ( omrekenen van
oppervlakte en inhoudsmaten

Meer informatie
In onze schoolgids (jaarkalender) en op de website
kunt u nog meer informatie vinden over het reilen en
zeilen op onze school, zoals de verschillende
methoden die wij gebruiken, de gezonde traktaties.

Contact
Dit jaar staan de oudergesprekken gepland in de vijfde
schoolweek (startgesprekken), in november, januari en op
verzoek van ons of van jullie in juni. Natuurlijk zijn jullie ook
tussendoor welkom voor vragen en andere bijzonderheden.
Ook kunt u contact met mij opnemen door een mailtje te
sturen naar:
jorikvandelaar@obsdetarthorst.nl
Of stuur ons een berichtje via Ouderportaal
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