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Beste ouders en leerlingen van groep 7, 
 

Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 7 aan bod 

komen in het schooljaar 2019/2020. Natuurlijk kan het zo zijn dat na het lezen van dit 

informatieboekje vragen onbeantwoord blijven. Kom dan gerust na schooltijd langs of stuur een e-

mail naar vhesseling@kccascade.nl of abultink@kccascade.nl  

  



Leerstof 

 

Rekenen 

We werken met de methode “Pluspunt”. In dit schooljaar komen cijfersommen, breuken,  

kommagetallen en procenten veelvuldig aan de orde. Het schatten en werken met grote getallen is 

belangrijk. Elk kind werkt met de stof op zijn of haar eigen niveau. De methode biedt meer dan 

genoeg uitbreiding en extra hulp.  

Naast de methode wordt er ook gewerkt met het werkboekje redactiesommen en slagwerk.  

De rekentaken worden door de leerlingen nagekeken. Zij zien dan zelf wat ze fout hebben gedaan. 

De leerkracht kijkt ook nog naar de taken. De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 

krijgen dit tijdens de les. 

 

Taal en spelling 

Dit jaar zijn we begonnen met een nieuwe methode voor taal en spelling, Staal.  

Een thema bestaat uit de volgende lessen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en 

schrijven. 

 

In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie door 

de leerkracht centraal. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. Door die dagelijkse 

aandacht is het niet nodig dat u thuis ook oefent met uw kind. 

De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook 

de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis 

van de kinderen niet weg. Het leereffect is groter wanneer uw kind de naam van de categorie 

en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom gebruiken we op school 

dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen. 

U kunt een impressie krijgen hoe er gewerkt wordt met de methode Staal, door onderstaand filmpje 

te bekijken.  https://www.youtube.com/watch?v=BLz9FSXiBGA&feature=youtu.be 

 

 

Begrijpend lezen 

We werken met een nieuwe methode genaamd: ‘Nieuwsbegrip’. Nieuwsbegrip biedt wekelijkse 

actuele lessen voor begrijpend lezen. De leerlingen lezen iedere week een actuele tekst op papier en 

gaan daarna aan de slag in groepjes met de verwerking van de tekst. De tekst wordt samen met de 

leerlingen voorspeld, vervolgens wordt de tekst gelezen en moeilijke woorden worden behandeld. 

Nieuwsbegrip beidt begrijpend lezen op niveau aan. De leerlingen maken een les met het zelfde 

onderwerp maar de opbouw van de tekst en de verwerking van de tekst is op eigen niveau. Naast de 

klassikale lessen biedt Nieuwsbegrip ‘andere tekstsoorten’ aan. Met andere tekstsoorten leren de 

leerlingen het lezen van bijvoorbeeld een recept of gedicht. De leerlingen doen dit zelfstandig op de 

computer.  

 

Wereldoriëntatie 

Dit jaar starten we met een nieuwe geïntegreerde methode voor geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuur: Blink. 

Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, 

onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te 

denken, en zelf te ervaren en ontdekken. 

 

Schrijven 

Het schrijven heeft in groep 7 nog steeds een belangrijke rol. De leerlingen hebben kennis gemaakt 

met de methode Pennenstreken en gaan in groep 7 met deze methode door. De methode is geheel 

in blokletters, niks wordt meer aan elkaar geschreven.  

 



Engels 

Dit schooljaar werken we in groep 7 met de methode Groveme. Dit is een methode die Engels 

leert met behulp van actuele liedjes. 

 

Godsdienst 

Ook dit jaar werken we met de methode “Trefwoord”. Er worden verhalen verteld, sociaal- 

emotionele vraagstukken worden behandeld en er wordt natuurlijk veel gezongen. Daarnaast zullen 

de grote feesten, Kerstmis en Pasen, uitgebreid aan de orde komen. 

 

Gym 

De kinderen gymmen in de gymzaal op dinsdag en op donderdag. Hiervoor hebben zij 

gymschoenen en gymkleding nodig. 

Mocht uw kind een keer niet mee kunnen gymmen graag dit doorgeven door middel van een 

briefje, e-mail of Social Schools. 

 

Gesprekken 

Er zullen dit schooljaar twee vaste mogelijkheden zijn om in gesprek te gaan over de voortgang van 

uw kind. Eind november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken bespreken 

wij de algemene voortgang van uw kind. Let op, dit is nog geen rapportgesprek. 

In maart vinden de rapportgesprekken plaats, deze zijn naar aanleiding van het rapport en de CITO 

resultaten. 

 

Toetsen 

Naast alle methode-gebonden toetsen zullen ook CITO-toetsen worden afgenomen. Dit is nodig om 

een beeld te krijgen van de vorderingen van de leerlingen in vergelijking met het landelijke 

gemiddelde. Deze toetsen worden medio januari en begin juni afgenomen. De resultaten van deze 

toetsen worden intern besproken. Mocht uw kind naar aanleiding van deze toetsen extra begeleiding 

nodig hebben dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

 

Foto’s en video’s  

Opnames (foto’s/video’s) worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens  

activiteiten zoals: schoolreisje, excursies etc. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in 

video’s) te zien zijn.  

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen 

schade kunnen ondervinden. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik 

van foto’s en video’s van uw zoon/dochter.  

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. 

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken/hebben gemaakt tijdens schoolactiviteiten. De 

school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij 

het plaatsen van deze foto’s/video’s.  

Wilt u uw toestemming samen met uw zoon/dochter bespreken? Bespreek uw keuze hierin samen 

met uw kind. Op deze wijze begrijpt uw kind de achterliggende gedachte van uw keuze. 

 

 


