Groepsinformatie Groep 8
september 2018

Weekplanning:
Ma. Wo. Do. Vr.: meester Peter
Di.: meester Wietse
* Maandagochtend gym van 08.30-09.30. Leerlingen komen op eigen gelegenheid
naar de gymzaal
* Do. stagiaire Mariska Savelkoel in de klas tot de kerstvakantie
* Di.- do.- en vrijdagochtend stillezen. 14 leerlingen zijn ingezet als tutoren voor
kinderen van de groepen 3 t/m 6 voor het programma Bouw! Zij komen deze dagen
op eigen gelegenheid naar locatie Noord. De andere leerlingen lezen in eigen
leesboek. Na de kerst kunnen andere kinderen als tutor gevraagd worden.
* Do-middag: Weekly Mile/ buitenspelactiviteit
* Vrijdagmiddag: workshops/techniektorens/kunstkabinet/handvaardigheid/
tekenen

Weektaak:
Deze loopt van de donderdag t/m de woensdag
Opdrachten zijn waar nodig aangepast op niveau en hoeveelheid.
Elke woensdag worden enkele opdrachten ingezien en wordt de
weektaak van die week beoordeeld.
Criteria zijn: inzet, verzorging en schriftgebruik, mate van nakijken en
verbeteren. De beoordelingen lopen van onvoldoende tot zeer goed.
De kinderen kunnen stickers verdienen bij ruimvoldoende/goed/zeer
goed. Bij een matig of onvoldoende schrijven zij na schooltijd een
“overschrijftekstje” over.
Het gemiddelde van alle beoordelingen komt op het rapport.

Huiswerk:
Er zijn 3 huiswerkgroepen; ingedeeld op het te verwachten uitstroomniveau
(uitgegaan is van de afgegeven kijkrichting). Huiswerkgroep 1 (basis/kader),
huiswerkgroep 2 (kader/mavo/havo) en huiswerkgroep 3 (havo/vwo).
Huiswerk verschilt in hoeveelheid en in moeilijkheidsgraad. Natuurlijk mogen
kinderen kiezen voor het huiswerk van een “hogere” huiswerkgroep. Zij worden
dan ook als zodanig getoetst.
• Op maandag: maakwerk. Is het maakwerk niet ingeleverd, dan wordt na
schooltijd het “overschrijftekstje” overgeschreven.
• Op vrijdag: leerwerk. Het leerwerk wordt getoetst.
• Toetsen kunnen voor op andere dagen in de week opgegeven worden.
• Op het rapport wordt aangegeven hoe met het huiswerk is omgegaan.
• Agendagebruik: de kinderen schrijven hun huiswerk in de agenda. Deze dient elke
dag mee naar school en mee naar huis genomen te worden. Met regelmaat
wordt gesproken over hoe de agenda in te schrijven en hoe huiswerk te plannen.

Inrichting klassenlokaal/laptops/prioriteit lessen
Met het nieuwe meubilair zitten kinderen die behoefte hebben aan meer instructie
in de halve cirkel of net daarachter. In principe hebben alle kinderen hun eigen
plek. Indien nodig kunnen kinderen van plaats wisselen.
Binnenkort krijgen alle kinderen een eigen laptop (op nummer). Deze zal in eerste
instantie voor ingezet worden als extra oefening of verrijking bij de vakgebieden
rekenen en spelling. Daarnaast kan het ingezet gaan worden bij het maken van
werkstukken of spreekbeurten.
In de eerste helft van het schooljaar ligt de prioriteit vooral op de hoofdvakken
rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Dit vanwege de Citotoetsen
B8 in november en de adviesgesprekken daaropvolgend. Na februari zullen de
zaakvakken (Blink) en Engels meer aandacht krijgen.

• Blink Wereld is onze nieuwe methode voor wereldoriëntatie. Voor
meer informatie zie: www.blink.nl
Voor begrijpend lezen gebruiken we naast de methode Goed Gelezen
en de daarbij behorende bakkaarten (die op niveau worden
aangeboden) dit jaar voor het eerst “7 Days”, een jongerenkrant.
Naast technisch- en begrijpend lezen komt hierbij ook
burgerschapskunde in hoge mate aan bod.
• In groep 8 wordt er een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de kinderen. Gesprekken in de klas gaan
hierover, waarbij ook de intrinsieke motivatie en aanvaarden van
consequenties ter sprake komen.

Tijdschema verwijzing Voortgezet onderwijs:
• juni: Lk groep 8 zit bij eindgesprek groep 7. Richting voor plaatsingsrichting
VO wordt gegeven.
• september: startgesprekken met de kinderen waarin besproken wordt wat
de leerling in groep 8 nog wil bereiken en wat daar voor nodig is. Afspraken
worden gemaakt.
• Sept. t/m januari: leerkracht geeft informatie over het VO.
Ouders
en kinderen hebben gelegenheid om zich te informeren en evt. VO-scholen
te bezoeken om een keus te maken.
• November: Toetsing B8 (laatste LOVS-toets van de basisschool). Het
(voorlopig)adviesgesprek met ouders en kinderen. Het LOVS
(Leerlingvolgsysteem) én het algemeen functioneren van het kind spelen
een belangrijke rol. De gemaakte afspraken in september komen ter
sprake. Het advies kan voorlopig dan wel definitief zijn.

• Januari: Open Dagen op de verschillende scholen voor VO in Deventer
en omgeving.
• Februari: Definitieve adviesgesprekken, waarbij vooral de schoolkeus
ter sprake zal komen. Het afgegeven schooladvies wordt vóór 1 maart
doorgegeven aan het VO. Het digitale overdrachtsdossier wordt
klaargezet.
• April: Afname Eindtoets groep 8 (Route 8). Uitslag volgt binnen twee
weken. Afgegeven advies is bepalend. Valt resultaat Eindtoets hoger
uit dan afgegeven advies, dan volgt er een heroverwegingsgesprek.
• Mei/juni: Warme overdracht met het VO

