
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

Zie ommezijde. 

 

 

Lezen 

Methode: Bliksem (begrijpend 

lezen) en Estafette (technisch 

lezen) 

Doelen: Middels het inzetten 

van leesstrategieën een tekst 

beter leren begrijpen 

(begrijpend lezen). 

Het vloeiend en vlot lezen van 

een tekst (technisch lezen). 

Selectie klassenregels 

*Wees op tijd in de klas. 

* Fysiek geweld wordt altijd 

afgekeurd, er volgt dan direct een 

consequentie en communicatie met 

ouders. 

* Wij houden ons aan stop-loop-

praat (PBS). 

Taal en spelling 

Methode: Staal 

Doelen: Het trainen van taaldomeinen: 

Woordenschat, spelling, spreken/luisteren, 

taalbeschouwing, schrijven, grammatica. 

Rekenen 

Methode: Pluspunt i.c.m. Snappet 

Doelen: Verdiepen en herhalen van 

aangeleerde lesstof in andere 

leerjaren. Zoals procenten, breuken, 

kommagetallen, etc. 

 

Ouderhulp (in de klas) 

Heel graag doen wij een beroep op u 

voor begeleiding en/of vervoer tijdens 

een excursie of project. Zonder 

voldoende begeleiding kunnen 

sommige excursies helaas niet 

doorgaan. 

 

Zelfstandig werk 

Als kinderen tijdens zelfstandig 

werken vragen hebben, geven ze dat 

aan middels het vraagteken op het 

blokje en gaan ze intussen verder 

met een andere opdracht. Tijdens 

de hulprondes kunnen de kinderen 

de vraag stellen aan de leerkracht. 

 

Didactische aanpak 

We werken in drie instructieniveaus. 

Sommige kinderen begrijpen de 

instructie snel en willen vlot aan de 

slag, andere kinderen hebben meer 

uitleg nodig en krijgen verlengde 

instructie aan de instructietafel. 

Pedagogisch klimaat 

Aandacht voor:  

- Groepsvorming 

- PBS 

- Stop – loop – praat 

- Klassenregels en afspraken 

Groep 8A            Groep 8B 

Ismail Karatas    Robert Malestein

       

Plusaanbod in de groep 

Een leerling die duidelijk meer aan 

kan en goede toetsscores laat zien, 

wordt op sommige vakgebieden 

bovenstromer en krijgt uitdaging. 

Specifieke informatie over de 
groep 

 

Groep 8B is een enthousiaste groep 

die zich leerbaar opstelt.  

Het is belangrijk dat iedereen zich 

thuis- en vrij voelt.  

Effectief blijven samenwerken en 

een fijn en goed groepsgevoel 

creëren is één van de speerpunten. 

in de klas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale ondersteuning na extern 

onderzoek  

Soms is het nodig dat de leerling 

wordt besproken in het 

ondersteuningsteam.  

 De ouders worden 
hierover geïnformeerd. 

 Na bespreking van de 
leerling in het 
ondersteuningsteam kan 
een handelingsplan of 
eigen leerlijn worden 
opgezet a.d.h.v. een 
groeidocument. 

 Deze handelingsplannen/ 
leerlijnen worden in het 
ondersteuningsteam 
besproken. 

 

Schooljaar 2018-2019 

Eindadvies 

Het eindadvies wordt in februari 

gegeven. Na de CITO Eindtoets in 

april kan het advies bij een hogere 

score worden herzien. 

 

 

 

Gymnastiek 

Maandag 8.30 uur (zelf naar de gymzaal). 

Vrijdag 14.30 uur (om de week, zelf naar huis). 

Huiswerk 

Iedere week rode mapje met huiswerk mee naar school. 

Samenvattingen WO en Engels. Topografie. 

 


