Vakken en onderdelen die in groep 8 aan bod komen
Rekenen WIG
O.a : Grote getallen, optellen en aftellen t/m 1.000.000, delingen met rest op steeds
kortere manier, bewerkingen met breuken, kommagetallen, procenten,
omtrek/oppervlakte/inhoud berekeningen en
toepassingen, omrekenen van maten, verhoudingen, diagrammen en tabellen aflezen,
toepassen en samenstellen
Taal - Taal Actief
Woordenschat:
Gelinkt aan thema’s binnen de methode, zie website
Taal verkennen:
Bepaling van plaats en tijd, contaminaties, leestekens, zinsontleden
(persoonsvorm, onderwerp, gezegde, bepalingen etc.), woordbenoemen (lidwoord,
zelfst.nmw, bijvoeglijk naamwoord etc.)
Spreken & luisteren (ook opdrachten buiten methode om):
O.a: Betoog, ingezonden brief, hoorspel, spannend verhaal, werkstuk, spreekbeurt,
boekbespreking
Spelling - Taal Actief
Elke week 2 lessen onveranderlijke woorden en 2 lessen werkwoordspelling
Spellingsregels:
O.a.: Leenwoorden, woorden met c, samenstellingen met koppelteken/ tussen-n,
apostrof, trema’s,
Werkwoordspelling:
Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijvoeglijk gebruikt voltooid
deelwoord en tegenwoordig deelwoord

Informatieverwerking Blits
O.a.:
- Kaartlezen, gebruik van windroos, legenda, verschillende kaartsoorten, vakkenstelsel,
register,
schaal, vergelijken van kaarten
- Studieteksten lezen, interpreteren en toepassen
- Schema’s, tabellen en grafieken lezen, interpreteren en toepassen
- Gebruiken en toepassen van informatiebronnen als woordenboek, gouden gids,
internet en naslagwerken
Studerend en Begrijpend lezen – Nieuwsbegrip, goed gelezen, Lees Aardig
Nieuwsbegrip maakt gebruik van teksten die aansluiten bij het nieuws. Aan de hand van
deze teksten worden strategieën als voorspellen, samenvatten, vragen stellen, relaties
en verwijswoorden geoefend. Goed gelezen en Lees Aardig worden gebruikt ter variatie.
Bovengenoemde vaardigheden
komen hierin ook aan bod.
Naut (natuur en techniek), Meander (Aardrijkskunde) en Brandaan
(geschiedenis)
Per vakgebied zijn er vijf thema’s, dus 15 thema’s per jaar. Elk thema duurt twee weken
en wordt afgesloten middels een toets. Er zijn drie lessen met uitleg en instructie. De
vierde les is het voorbereiden op de toets. Daarna is er tijd voor een uitdaging. Op dit
moment bouwen de kinderen hun eigen robot, die aan eigen bedachte eisen moet
voldoen. Tijdens feestperiodes en thema weken als de kinderboekenweek, zullen de
uitdagingen minder prioriteit krijgen i.v.m. de tijd.
Thema’s Naut:
Slimme apparaten, Een en al voeding, Boordevol energie, Ouder worden en Dertig jaar
later
Thema’s Meander:
Vulkanen en aardbevingen, Warme gebieden, Arm en rijk, Koude gebieden en Culturen
en religies
Thema’s Brandaan:
Groei in de gouden eeuw, De verlichting, Het volk krijgt een stem, De tweede
wereldoorlog, Nieuwe vrienden en vijanden

Engels - Take it Easy
Deze methode loopt grotendeels via het digibord. Woordjes en taalregels worden per
unit geleerd en gekoppeld. Per unit komen film, muziek, TPR (het geven van engels
opdrachten in het Engels, die direct uit te voeren zijn), lezen en luisteren aan bod. Na vijf
lessen volgt er een toets.
Thema’s:
Boodschappen doen, Het dagelijks leven, Reizen, Onderwijs en opleiding, beroepen,
Woonomgeving en omgeving en Kennis van de vreemde taal
Vreedzame school
Thema’s:
Ons laatste schooljaar / dit ben ik We lossen conflicten zelf op
We hebben oor voor elkaar
We hebben hart voor elkaar Afscheid nemen van de basisschool
Regels en afspraken
Deze hangen in de klas, evenals de schoolregels.
In plaats van klassendienst, heeft elke leerling zijn of haar eigen klus, die volgens
afspraak uitgevoerd moet worden.
Huiswerk
Leerwerk:
- Meander, Naut, Brandaan, Engels
- Naar eigen keuze thuis bijhouden: taalregels, spellingregels, woordenschat.
Maakwerk:
Huiswerkboekjes en nieuwsbegrip. Meer info volgt.
Te laat komen / afmelden:
Graag op tijd komen, de lessen starten om half negen en om één uur. In geval van ziekte
naar school bellen. Een mail naar de leerkracht mag ook, liefst alleen in geval van geen
gehoor. Tijdens de les checken wij de mail niet.
Verjaardagen
Graag horen wij van te voren van u of uw kind wanneer het zijn/haar verjaardag graag
wil vieren. M.b.t. het uitdelen mag er één ding uitgedeeld worden. Dit om het enigszins
gelijk te houden voor ieder kind. Daarbij eten de meeste kinderen maar al te graag hun
eigen tussendoortje ook nog op en wordt het dus algauw te veel.
Belangrijke data in groep 8
Binnenkort volgt er een uitnodiging voor de informatieavond voor groep 8. Deze is enkel
bedoeld voor het verloop van het groep 8 jaar. Denk hierbij aan LVS-toetsen,
adviesgesprekken, kijken op V.O.-scholen en aanmelding, de eindtoets (Cito-toets), het
schoolkamp, de musical, de afscheidsavond e.d.

Klassenouders
Normaal gesproken vragen we tijdens de informatieavond de ouders die klassenouder
zouden willen zijn, zich op die avond of per mail aan te melden. Bij deze dus alleen via de
mail; wilt u zich aanmelden, dan kan dat t/m maandag 8 oktober op het e-mailadres van
Mike. Bij meerdere aanmeldingen gaan we even in een gezamenlijk overleg; in principe
hebben we genoeg aan één of twee klassenouders.

