Informatiebrief groepen 7
Schooljaar 2020-2021
De leerkrachten van groep 7 zijn:
Bjorn Danen (di-wo-do-vr)
Kevin Segbars (ma)

Vakgebieden
Rekenen

In groep 7 leren we het hele jaar door nieuwe stof. Denk hierbij aan:
- Romeinse cijfers
- Rekenen met kommagetallen
- Rekenen met procenten
- Rekenen met breuken
- De relatie tussen kommagetallen, breuken en procenten
- Meten, tijd en geld

Spelling
Herhaling van reeds geleerde regels.
Uitbreiding met de volgende regels:
- Luchtwoorden van het versje (chorizo, chrysant)
- Militair woorden (autoritair, sanitair)
- Trottoir woorden (urinoir, reservoir)
- Leenwoorden (biscuit, chatten)
- Trema meervoud (ideeën, bacteriën, categorieën)
- Koppelteken (wc-papier, oud-leerling)
- Tussen -e- (zonnebril, rijstepap)
- Latijns voorvoegsel (absent, subgroep)

Werkwoordspelling
Werkwoorden:
Werkwoordschema’s invullen. Denk aan ‘t kofschip-x
Voornamelijk de verleden tijd van klankvaste werkwoorden komt aan bod.
Ook belangrijk voor dit jaar zijn de werkwoorden waar de v/f of z/s wisseling in zit.
Maar ook wordt de vorm gebiedende wijs aangeleerd.

Grammatica:
Aanvulling op reeds bekende regels (persoonsvorm, onderwerp)
- Lijdend voorwerp
- Werkwoordelijk gezegde
- Persoonlijk voornaamwoord
- Bezittelijk voornaamwoord
Leestekens:
Alle leestekens worden herhaald.
Nieuw in groep 7 is de puntkomma.

Begrijpend lezen
We koppelen begrijpend lezen aan de teksten van Blink: een verdiepende manier van
begrijpend lezen waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en kinderen op
een actieve manier aan de slag gaan met de tekst. Het herlezen, aantekeningen maken,
samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren en reflecteren zijn
belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan.

Blink wereld geïntegreerd
De lesmethodes van Blink Wereld voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en
natuur & techniek) gaan uit van een activerende didactiek waarbij leerlingen zelf gaan
ontdekken en onderzoeken.
We werken met de groepen 4 t/m 8 aan hetzelfde onderwerp, in iedere groep binnen een
passend thema.
Zie hier een link naar een video over Blink
Met de creatieve lessen wordt geprobeerd aansluiting te vinden bij de thema’s van Blink.
Natuurlijk wordt er soms ook nog gewerkt binnen overkoepelende thema’s als seizoenen of
feestdagen.

Muziek
Vanuit de Muzelinck komt meneer Marcel muziekles geven. Dit is vanaf dit schooljaar iedere
wee een half uur.

Gym
De gymles is iedere vrijdag van 9.30u tot 10.30u. De gymles wordt gegeven door een SEC
medewerker, meneer Niels. In deze tijd is de leerkracht niet aanwezig maar biedt in een
andere groep extra ondersteuning. De kinderen worden wel naar de gym gebracht en weer
opgehaald door een leerkracht.
Belangrijk! Gymkleding en gymschoenen aan. Geen sieraden, horloges etc. Voor de meiden
geldt haren vast.

Eten en drinken
In de ochtendpauze eten wij fruit of groenten. Er mag in de ochtendpauze geen koekje meer
worden gegeten. Drinken in een beker of pakjes die mee naar huis gaan.
Voor de lunch gelden geen vaste regels, maar zo gezond mogelijk is natuurlijk het beste voor
de kinderen.

Verjaardagen
Met verjaardagen mogen de kinderen in overleg met hun ouders/verzorgers zelf kiezen wat
ze trakteren. Cadeautjes worden echter niet toegestaan. Ouders mogen bij de viering
aanwezig zijn.
In verband met corona zijn de ouders nu nog niet welkom bij de verjaardagen en geldt dat
de traktaties verpakt moeten zijn. Ze mogen dus niet zelf worden gemaakt.

Verkeersexamen
In groep 7 zullen de kinderen rond april een verkeersexamen afleggen.
Het examen bestaat uit een theorie -en praktijkexamen.
- In de klas wordt er extra aandacht gegeven aan het oefenen van oude
verkeersexamens, zodat de kinderen hier bekend mee zijn. Ook worden er links voor
thuis gedeeld.
- Wij verwachten dat u een paar keer het praktijk gedeelte met uw kind oefent, zodat
zij bekend zijn met de route.
- Tegen de tijd van het examen krijgt u hier meer informatie over.

Huiswerk
Iedere donderdag krijgen de kinderen huiswerk mee.
- Het huiswerk zal door de kinderen zelf worden gekozen. Zij kunnen op deze manier
huiswerk kiezen wat passend is bij hun leerdoel of wat ze de afgelopen week/weken
lastig vonden.
- Het is belangrijk dat het huiswerk iedere week wordt gemaakt. Kinderen kunnen het
huiswerk zelfstandig nakijken in de klas. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van het
kind. Vaak wordt het huiswerk thuis ook al gecontroleerd. Er is een mogelijkheid om
het huiswerk in te leveren in een hulpbak. Dan zal het z.s.m. worden besproken.

Op naar de middelbare
In groep 7 krijgt uw kind tijdens de rapportgesprekken in februari/maart een voorlopig
schooladvies. Wat houdt dat in?
- Tijdens het startgesprek zal er al gesproken worden over welk niveau u (en uw kind)
denkt dat het best bij uw kind zal passen.

-

-

Het advies wordt in februari met het directie, ondersteuningsregisseur en de
leerkrachten van groep 6,7 en 8 opgesteld. Het is geen bindend advies, maar wel een
serieuze indicatie van het ‘kunnen’ van uw kind.
In juni kunnen deze adviezen nog bijgesteld worden, dat kan zowel omhoog als naar
beneden.

Op donderdagavond 12 november om 20.00 uur is de informatieavond over het voortgezet
onderwijs. Als je nog geen informatie hebt, is het goed om tijdens deze avond aanwezig te
zijn.
Daarnaast zijn er dit jaar veel opendagen, informatieavond etc. op de middelbare scholen.
Wij raden als school aan om in groep 7 al te gaan oriënteren.

Overig
-

U bent altijd vrij om een afspraak te maken, echter om half negen start de les, na half
drie of half een bent u van harte welkom.
Wij zijn altijd te bereiken via SchOuderCom.
Wij zijn met veel plezier gestart en willen er een leerzaam en fijn jaar van maken.

