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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het informatieboekje van groep 7/8.
Het doel is om de praktische informatie over groep 7/8 hierin samen te vatten.
Informatie over de vakken en methodes maar ook over de lestijden, de procedure
rond ziekmeldingen en groepsapps.
Het is een aanvulling op de uitgebreide schoolgids, te vinden op de website:
www.lichtboei-westkapelle.nl.
In verband met Covid-19 kan de informatieavond dit jaar helaas niet doorgaan,
hopelijk geeft dit informatieboekje u de benodigde informatie.
Als u verder nog vragen heeft kunt u ons altijd bellen of mailen.
Onze e-mailadressen:
phatcharinthongkhao@archipelscholen.nl
melanielindenberg@archipelscholen.nl
Telefoonnummer school: 0118-571391

Werkdagen leerkrachten
Phatcharin: Maandag (om de week), dinsdag, woensdag, donderdag.
Melanie: Maandag (om de week) en vrijdag.

Vakleerkrachten
Juf Ada Nakman: HVO (dinsdagmiddag)
Meester Thijs van Wijk: GVO (dinsdagmiddag)
Megan Croon: Gymnastiek (woensdagmiddag)

Lestijden
maandag t/m vrijdag:
08.30 - 14.00 uur.
De kinderen mogen vanaf 08.15 uur naar de eigen klas, waar ze ontvangen worden
door hun leerkracht. Bij binnenkomst wassen ze eerst hun handen en gaan dan aan
hun eigen plekje zitten.
Lesrooster
Hieronder ziet u het lesrooster van de groep.
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Verjaardagen en trakteren
We vinden het fijn om even van tevoren te weten wanneer uw kind wilt trakteren,
dan kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende tijd en aandacht voor is. Eetbare
traktaties moeten voorverpakt zijn. Om rekening mee te houden: er is een leerling
die diabetes heeft.
Groepsapp 7/8
Wij maken gebruik van onze groepsapp om mededelingen aan ouders te doen of om
hulpouders te vragen. Houdt u er ook rekening mee dat onder schooltijd gestuurde
berichten niet kunnen worden gelezen?

Ziekmeldingen en verlofaanvraag
Ziekmeldingen gaan altijd via de telefoon van school (0118-571391).
Voor andere vormen van afwezigheid is toestemming van de directie nodig.

Kring
op maandag starten we altijd met het weekend gesprek. Alle kinderen mogen iets
vertellen over hun weekend. Op alle andere dagen starten wij met 15 minuten
stillezen om leeskilometers te maken en leesplezier te bevorderen.
Taal Actief taal en spelling
Bij taal en spelling gebruiken we de methode Taal Actief. Bij taal wordt er
aandacht besteed aan woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en
taalbeschouwing. Het jaarprogramma is opgebouwd uit acht blokken van vier
weken. In week 4 wordt de lesstof getoetst. Dan wordt er gekeken of de doelen
van een blok behaald zijn.
Afhankelijk van het resultaat van de toets
gaat een kind daarna herhalingstaken of
plustaken maken. Een blok van spelling
duurt ook 4 weken. In die periode worden
er nieuwe spellingscategorieën
aangeboden. De categorieën zijn
ingedeeld in regelwoorden, weetwoorden
en werkwoorden. Aan het eind van het
blok volgt er een woorden-, werkwoordenen een zinnendictee, om te controleren of
de lesstof voldoende is beheerst. Bij deze
methode maken wij gebruik van
oefensoftware spelling.

Rekenen
We werken met de methode De Wereld in Getallen.
Niet ieder kind leert even makkelijk en snel. Wereld in
Getallen houdt daar rekening mee. Eerst krijgen alle
kinderen centrale instructie met behulp van het
lesboek. Daarnaast is voor de zwakkere rekenaars in
elke les een verlengde instructie uitgewerkt.
Vervolgens oefent ieder kind zelfstandig in de
weektaak op zijn of haar niveau, in de weektaak staan
oefeningen op drie niveaus: minimum, basis en plus
niveau. Wereld in Getallen biedt stof voor 36 weken, opgedeeld in acht blokken
van vier of vijf weken. Ieder blok heeft dezelfde opbouw. Eerst wordt de basisstof
behandeld en wordt er afgesloten met een toets. De week na de toets is voor
remediëring, herhaling en verrijking.
In groep 7 wordt er veel aandacht besteed aan rekenen met breuken. Welke breuk
is meer?, breuken op de getallenlijn, 3/4 deel van 48 en eenvoudige optellingen en
aftrekkingen van gelijknamige breuken. De kinderen leren werken met
verhoudingstabellen en ze leren cirkel- en staafdiagrammen te interpreteren. Ook
leren ze cijferend vermenigvuldigen/delen. En bij procenten leren ze het
berekenen van korting. In de projectlessen worden de oppervlakte, inhoud en
omtrek uitgerekend. De projectlessen worden doorgaans op de vrijdag gegeven.
De breuken blijven een terugkerend onderdeel in groep 8. Deze worden uitgebreid
met het optellen en aftrekken van ongelijke breuken, het vermenigvuldigen, delen
en de helen eruit halen. Er wordt veel gebruik gemaakt van verhoudingstabellen
om de sommen inzichtelijker te maken.
De procenten blijven veel herhaald worden en er wordt nu ook gerekend met
aantallen minder dan 1 % of juist boven de 100%. In de projectlessen worden de
lengtematen, oppervlakte en inhoud herhaald. De projectlessen worden op
woensdag gegeven.
In deze groep wordt er in het laatste halfjaar ook thematische lesstof aangeboden
op het niveau van de kinderen, namelijk op minimum, basis of plus niveau.
Lezen
Hiervoor gebruiken we de nieuwe methode
Estafette 3. Het is een leesmethode voor de
bovenbouw groep 7/8 en sluit aan op het
voortgezet onderwijs. In groep 7/8 ligt de nadruk
op leesbegrip, studerend lezen en
studievaardigheden, waarbij technisch lezen goed
onderhouden wordt. De teksten zijn actueel en
sluiten aan op de belevingswereld van de
kinderen.
Per week krijgen de kinderen 3 lessen: een basisles, een vervolgles en een les
studievaardigheden. De kinderen gaan aan de slag in hun leeswerkboek, waarbij ze
echt actief bezig zijn met het onderstrepen, het maken van aantekeningen en het

omcirkelen van de tekst. Kortom ze gaan leren lezen met ‘de pen!’ Ook het
samenwerken is hierbij erg belangrijk.
Voor technisch lezen gebruikt de methode net als in groep 4-5-6 ‘Vloeiend en
vlot’, per les staan er meerdere woordtypen centraal. Naast ‘Vloeiend en vlot’ (op
tempo woorden lezen), zijn er ook extra keuzeteksten voor vloeiend lezen (zo vlot
mogelijk een tekst lezen). De methode bestaat uit 4 lespakketten per jaar. Ieder
pakket duurt 8 weken. Tussendoor zijn er verschillende toetsmomenten.
Omdat de niveaus van groep 7 en 8 niet veel van elkaar verschillen op leesgebied,
hebben wij besloten om dit jaar te werken met het lespakket van groep 7. Volgend
schooljaar gaan wij aan de slag met de lesstof van groep 8.
Schrijven
Voor schrijven gebruiken we sinds dit
schooljaar de methode
Pennenstreken. De kinderen leren
daarbij in blokschrift te schrijven. De
voordelen van het lopende schrift (aan
elkaar) zijn steeds minder relevant.
We kiezen er daarom voor om de
kinderen een praktisch en leesbaar
handschrift aan te leren, in
blokschrift. Aandachtspunten zijn
onder andere de schrijfhouding, de
vormen van letters, het tempo en wat
de ene letter nu netter maakt dan een
andere.
Kwink
Dit is ons nieuwe methode voor de sociaal
emotionele ontwikkeling. Ook burgerschap en
mediawijsheid komen aan bod. In deze lessen leren
de leerlingen elkaar beter kennen, maar ook
zichzelf en de omgeving om hen heen. Er wordt
onder andere gekeken naar hoe we met elkaar
omgaan, hoe je zelf bent en hoe anderen zijn.
HVO/ GVO
Op school bieden wij levensbeschouwelijk onderwijs aan. Op dinsdagmiddag van
13.15 - 14.00 uur worden de lessen humanistische vorming (HVO) en godsdienstige
vorming (GVO) gegeven.
Die worden gegeven door juf Ada (HVO) en meester Thijs (GVO).

Gymnastiek
Woensdag en vrijdag heeft groep 7/8, samen met groep 5/6,
gymnastiek. Op woensdagmiddag van 13.15 - 14.00 uur van de
vakleerkracht Megan Croon. Op vrijdagmorgen van 09.15 -10.00 uur
krijgen de kinderen gymles van juf Melanie en meester Jochem.
Leerlingen hebben passende gymschoenen en gymkleding nodig voor
de lessen. Op woensdagmiddag gaan de kinderen vanuit de gymzaal
zelfstandig naar huis. Fietsen worden niet meegenomen naar de
gymzaal, kinderen kunnen deze op hun weg naar huis op school
ophalen.

Wereldoriënterende vakken
Voor de wereldoriënterende vakken werken wij met Blink
wereld geïntegreerd. Dat is aardrijkskunde, natuur,
geschiedenis, topo en techniek in één. De methode heeft
vijf thema’s, opgebouwd uit een introductieles, vier
themalessen, een toets en een onderzoek. Vanaf dit
schooljaar bieden wij de vakken ook los aan om nog meer
de diepte in te kunnen.
Voor deze vakken krijgen de kinderen leerbladen en
woordenlijsten mee naar huis om te leren voor de toets.
Bij aardrijkskunde leren de kinderen
bijvoorbeeld de krachten die Nederland
gevormd hebben: ijstijden, rivieren,
zeeën, de wind en de mens. Ze
ontdekken dat vroeger de natuur het
landschap veranderde, maar dat nu vaak
de mens het landschap verandert en dat
veranderingen door de mens veel sneller
gaan dan die door de natuur.
Bij het vak geschiedenis leren de kinderen bijvoorbeeld over de Eerste
Wereldoorlog, wat de aanleiding hiervoor was, wat bondgenoten zijn en hoeveel
landen meevochten in de oorlog. Ook leren ze over de wederopbouw van
Nederland na de Twee Wereldoorlogen en hoe de Koude Oorlog is ontstaan.
Bij natuur en techniek leren de kinderen welke kenmerken levende organismen
bezitten, en hoe organismen door biologen worden ingedeeld. De kinderen gaan
zelf experimenteren met de natuurkundige verschijnselen licht, kleur, elektriciteit

en de verschijningsvorm van stoffen. Door het onderzoeken van natuurkundige
verschijnselen leren ze de wereld om ons
heen beter begrijpen en er iets mee te
kunnen doen. Ze leren ook over de
voortplanting van het leven. Ook gaan de
kinderen zelf bouwen, ontwerpen en
nadenken over constructies, verbindingen en
krachten. Ze zullen hierdoor anders naar
technische oplossingen kijken en technische
principes eerder inzetten voor hun eigen
gemak.
Dit schooljaar werken wij bij topografie aan Europa. De kinderen leren met behulp
van de chromebook of een atlas de landen, wateren, bergen en plaatsnamen
opzoeken. Zij noteren alles op een oefenblad van topo. Wij bieden daarnaast ook
Blink Top Masters aan als extra stof. De kinderen mogen gebruik van de
chromebooks/computers om extra voor hun topografie te oefenen. Ook krijgen zij
een leerblad mee voor topografie.

Verkeer
Verkeer wordt om het jaar gegeven. In dit schooljaar worden de verkeerslessen
niet gegeven. Volgend schooljaar (2021-2022) zullen de lessen weer aangeboden
worden en zullen wij weer deelnemen aan het landelijk verkeersexamen.

Pica Typen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen blind leren typen. De wereld van de
kinderen wordt steeds digitaler. Blind typen is handig om sneller en efficiënter te
kunnen werken op de middelbare school.
Voor het maken van huiswerk, spreekbeurten en werkstukken wordt er steeds
meer beroep gedaan op de digitale- en informatievaardigheden van kinderen. Blind
kunnen typen is handig voor nu en onmisbaar voor later.
Daarom bieden wij in groep 7/8 Pica Typen aan. Dit doen wij om het schooljaar en
bekostigen we vanuit donatiegeld vanuit het Schoolfonds (Activiteitencommissie).
De volgende typecursus wordt in het schooljaar 2021-2022 aangeboden.

Engels: Take it Easy
Wij werken met de methode Take it Easy. De methode is
speciaal ontwikkeld voor het digibord. De lessen worden
ondersteund door een native digibord teacher, deze spreekt het
Engels op de correcte wijze uit.
Daarnaast beschikken wij op school over Engelstalige
leesboeken waaruit leerlingen mogen lezen tijdens stillezen.

Expressieve vakken
In de groep wordt aandacht besteed aan drama,
muziek, tekenen en handvaardigheid. De vakken
worden gegeven door de eigen leerkrachten, maar
er wordt ook regelmatig gastdocenten ingezet op
het gebied van bijvoorbeeld muziek en cultuur.
Ook maakt de groep regelmatig culturele ‘uitstapjes’.

Weektaak
Twee keer in de week werken de kinderen aan hun weektaak. In een schema staat
precies per vak beschreven wat de kinderen moeten doen. Er is moet- en keuzewerk.
De kinderen leren tijdens de weektaak om te plannen, want alles moet op tijd klaar
zijn. Ze mogen zelf weten in welke volgorde ze de taken maken. Vakken die
regelmatig terugkeren op de weektaak staan zijn onder andere redactiesommen,
spelling, taal, woordenschat, begrijpend lezen, studievaardigheden en het metriek
stelsel. De weektaak is individueel en er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met
verschil in leerniveau.

Huiswerk
De kinderen van groep 7/8 krijgen elke week huiswerk mee naar
huis. Dit kan bijvoorbeeld topografie, spelling,
werkwoordspelling, rekenen, woordjes van spelling, of Engels
zijn. Ook kunnen de kinderen op het eind van de week werk mee
naar huis krijgen wat ze die week in de les niet af hebben
gekregen of wat extra geoefend zou kunnen worden.
Dit schooljaar werken we in Classroom, waar het
maakwerk/leerwerk in gehangen wordt. Ook krijgen de leerlingen vanaf dit schooljaar
een agenda. Ze worden op school geholpen bij het leren noteren en plannen van hun
huiswerk.

Boekbespreking
De leerkracht spreekt samen met de leerlingen af wanneer zij een boekbespreking
hebben, doorgaans is dat in de eerste helft van het schooljaar. Het is raadzaam op
tijd een boek te kiezen en te beginnen met lezen. Het is de bedoeling dat uw kind
een eigen verhaal heeft en niet alles ‘voorleest’. De klasgenoten mogen na afloop
van de boekbespreking vragen stellen en ‘tips en tops’ geven.

Werkstuk en presentatie
De kinderen maken één keer per jaar (in de tweede helft van het schooljaar) een
werkstuk over een zelfgekozen onderwerp en maken met de leerkracht een
duidelijke afspraak wanneer het ingeleverd dient te worden. Na de beoordeling
van het werkstuk (waarvoor ze een cijfer krijgen) mogen de leerlingen hun
werkstuk presenteren aan de klas.

Speciaal voor groep 8
- Dinsdagochtend 24 november 2020: Drempelonderzoek in de klas.
Bij deze toets wordt er gekeken op welk niveau er gescoord wordt bij
rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. De
uitslag van deze toets ontvangt u vrij snel nadat de toets is gemaakt. Kunt u
ervoor zorgen dat er op deze dag geen afspraken gemaakt worden bij de
tandarts, dokter enz? In januari heeft de leerkracht, mede naar aanleiding
van het drempelonderzoek, een adviesgesprek met ouders en kind.
- Januari/februari 2021: open dagen + voorlichtingsavonden op de
middelbare scholen. De open dagen zijn nog niet bekend. Zodra de dagen
bekend zijn, zullen wij de open dagen vermelden in onze nieuwsbrief.
- Inschrijven
Lever begin maart het inschrijfformulier in bij de leerkracht van uw kind.
Dan kan deze alle gegevens opsturen naar de middelbare school van keuze.
- IEP
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april 2021 IEP
eindtoets. Kunt u ervoor zorgen dat er op deze dagen
geen afspraken gemaakt worden bij de tandarts,
dokter enz? De uitslag van de IEP kan het schooladvies
alleen veranderen wanneer hij hoger uitvalt dan het
schooladvies. Het is wat dat betreft dus eigenlijk een
‘check’.

Tot slot
Wanneer u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen heeft over het reilen
en zeilen in groep 7/8 of op De Lichtboei, neem dan gerust contact op met één van
de leerkrachten of de directeur.
Met vriendelijk groet,
Phatcharin Thongkhao
Melanie Lindenberg

Vakantierooster schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie

maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober 2020

Kerstvakantie

maandag 21 december 2020 t/m
vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie

maandag 15 t/m vrijdag 19 februari 2021

Goede Vrijdag
Tweede Paasdag

vrijdag 2 april 2021
maandag 5 april 2021

Meivakantie

maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart

donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021

Tweede Pinksteren

maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september 2021

Studiedagen:
- vrijdag 18 september 2020
- maandag 5 oktober 2020
- vrijdag 19 maart 2021
- maandag 28 juni

Bij ons op school:
is het fijn
horen we bij elkaar
leren we samen
mag je zijn wie je bent
houden we rekening met elkaar
helpen we anderen
werken we hard
luisteren we naar elkaar
maken we fouten
zijn we nieuwsgierig
voelen we ons thuis
Archipel basisschool De Lichtboei, onze school!

