
  



 

 
 

Voorwoord 

Welkom in groep 8 van Berkeloo! In groep 8 willen we de 

kinderen laten stralen aan de hand van onze kernwaarden 

Eigenaarschap, Verbinding en Inspiratie. Stralende kinderen 

durven zichzelf te laten zien, kennen hun 

verantwoordelijkheid en gaan uit van hun eigen kracht en die 

van anderen. 

 

In dit boekje vindt u informatie die speciaal bedoeld is voor 

de ouders van leerlingen in groep 3. Op deze manier willen 

we u een indruk geven van de manier van werken in deze 

groep. 

 

Algemene informatie over school kunt u vinden in de 

schoolgids op de website www.berkeloo.nl. 

 

Natuurlijk zijn we altijd bereid om alle vragen over uw kind 

en ons onderwijs te beantwoorden. 

Neem gerust contact met ons op! 

 

Met vriendelijke groeten,  

Leerkrachten groep 8  

http://www.berkeloo.nl/


 

 
 

 

Algemeen  

 

De schooltijden voor de kinderen uit groep 8 zijn op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 

uur. Op woensdag is dit van 8.30 tot 12.30 uur. 

 

De deuren gaan om 08.20 uur open. Er is een inlooptijd van 

8.20 tot 8.30 uur.   

De kinderen komen zelfstandig naar binnen, zodat we op tijd 

met de activiteiten van de dag kunnen beginnen. 

 

Wilt u afspraken bij dokter of tandarts/orthodontist zo veel 

mogelijk buiten schooltijd plannen? Wanneer dit niet 

mogelijk is, dan liefst op een middag. Graag vooraf even 

doorgeven.  

  

    

  



 

 
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling  

 

We vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten, 

dus besteden we aandacht aan het welbevinden van de 

kinderen.  We hebben gemerkt dat kinderen die zich prettig 

voelen op school ook gemakkelijker tot leren komen. 

  

De wekelijkse klassenvergadering wordt ingezet om het goed 

omgaan met elkaar te bevorderen.  

Daarnaast hebben we in groep 7 en 8 de lessen van 

Dramataal. 

 

Ook besteden we aandacht aan de weerbaarheid van de 

kinderen en leren we ze “nee” zeggen aan de hand van het 4 

stappenplan. 

Wanneer leerlingen iets willen vertellen wat ze niet bij de 

leerkracht kwijt durven/kunnen, is er een helpbus waar ze 

een bericht achter kunnen laten. De helpbus wordt open 

gemaakt en behandeld door de vertrouwenspersonen op 

school.  

De interne vertrouwenspersonen zijn: Esther van Roessel, 

Mirjam van Tilburg en Ineke Brombacher.  



 

 
 

Creatieve ontwikkeling  

 

De kinderen hebben wekelijks een les handvaardigheid van 

een vakleerkracht. De kinderen hebben hiervoor een schort 

nodig. Deze blijft op school en voor een vakantie nemen ze 

deze mee naar huis, zodat het een keer gewassen of 

vervangen kan worden.  

 

Daarnaast worden er tekenlessen, muzieklessen en ook 

drama-/toneellessen in de klas verzorgd. 

 

Gym  

 

De kinderen gymmen twee keer per week en krijgen dan les 

van een vakdocent van het Beweegburo. 

Ze mogen douchen na de gym, maar dit is niet verplicht. Wel 

is het fijn als ze zich lekker opfrissen, zeker als ze daarna de 

klas nog ingaan. Een groot aantal kinderen gaat in de 

puberteit komen (of zit er al in) en dan is persoonlijke 

hygiëne erg belangrijk. 

 

 

 

   



 

 
 

Begrijpend lezen  

 

Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Deze 

bestaat elke week uit een papieren les en een digitale les. De 

tekst gaat over een actueel onderwerp waaraan vragen 

gekoppeld zijn. 

Verder werken we met een leescircuit en vrij lezen. 

 

Rekenen  

 

We rekenen met de methode “Rekenrijk”.    

We werken met een gedifferentieerde uitleg en 

verwerking. 

  

De lesstof bestaat uit:   

• cijferend vermenigvuldigen en 

kolomsgewijs delen 

• (ongelijknamige) breuken optellen en aftrekken 

• met breuken vermenigvuldigen en delen 

• vermenigvuldigen en delen van kommagetallen 

• verhoudingen, breuken en procenten 

• tijdzones 

• vreemde valuta 

• metriek stelsel 

• schaal 



 

 
 

Taal 

 

Een blok van taal bestaat altijd uit woordenschat, 

taalbeschouwing en daarnaast spreken/luisteren of schrijven. 

Taalbeschouwing bestaat vooral uit het benoemen van 

woordsoorten en grammaticaal ontleden. 

 

Spelling 

 

Spelling bestaat uit het aanbieden van verschillende 

woordpakketten. Dit kunnen reeds aangeboden 

spellingscategorieën zijn, maar ook nieuwe. De 

woordpakketten kunnen geoefend worden in het programma 

Bloon. 

 

Daarnaast komt ook werkwoordspelling aan bod. Daarin 

komt tt (tegenwoordige tijd), vt (verleden tijd) van zwakke en 

sterke werkwoorden, voltooid deelwoord en bijvoeglijk 

gebruikt voltooid deelwoord. 

 

   

  



 

 
 

Wereldoriëntatie  

 

We werken met de geïntegreerde 

methode Blink.  

De thema’s die dit jaar aan bod 

komen zijn: 

• Machtige media (afsluiting 

in de week van de Mediawijsheid). 

• Oorlog en vrede (met o.a. een bezoek aan Kamp 

Vught). 

 

Daarnaast starten we in januari met het project seksuele 

voorlichting. Hierin komen allerlei onderwerpen aan bod. 

Dus mocht u zelf iets willen vertellen/uitleggen, doe dat dan 

zeker voor januari. 

 

In de week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) 

komen er een aantal zaken aan de orde die alles te maken 

hebben met media. 

Hieronder vallen het veilige gebruik van Internet (geen sites 

bezoeken met seks, discriminatie en geweld), het gebruik van 

mobiele telefoons (o.a. groepsapp), social media (wat plaats 

je wel en zeker niet) en deelname aan Mediamasters (11 

november).  



 

 
 

Verkeer 

  

Op 14 juni is het praktisch verkeersexamen. Voor die tijd 

komt er een verzoek om hulpouders die willen posten tijdens 

de route. 

De route wordt op tijd bekend gemaakt, besproken in de klas 

a.d.h.v. een PowerPointpresentatie en op papier 

meegegeven, zodat er ook op de fiets geoefend kan worden. 

 

Ook maken we gebruik van de verkeerskrantjes van VVN, 

met daaraan gekoppeld digitale lessen. 

 

Engels 

 

Hiervoor gebruiken we de methode Groove Me. 

Elk blok start met een (actuele) song. Daaraan worden lessen 

gekoppeld met verschillende thema’s. Bij Groove Me gaat 

het vooral om het luisteren/begrijpen en spreken van de 

Engelse taal. 

 

 

  



 

 
 

Coöperatief leren  

 

De huidige maatschappij doet een steeds groter beroep op 

samenwerking, op omgaan met elkaar. “Coöperatief leren”is 

een aanvulling op de praktijk van alle dag. 

Ook in groep 8 werken we nog steeds met “Coöperatief 

Leren” volgens “Kagan & Kagan”.  Dit is geen doel op zich, 

maar een manier van samenwerken die in alle vakken kan 

worden toegepast. 

 

Voordelen van “Coöperatief Leren”:   

• Meer kinderen zijn tegelijkertijd in teams actief   

• Kinderen leren meer door onderlinge coaching (twee 

weten meer dan één, laat staan vier!)   

• De ontwikkeling van sociale vaardigheden verloopt heel 

natuurlijk en vaak binnen de normale leermomenten   

• De relatie tussen de leerlingen verbetert en daarmee ook 

de goede sfeer in de groep  

• De werkvormen motiveren de kinderen om met veel 

plezier en inzet aan de slag te gaan   

  

Meer informatie over “Coöperatief Leren” vindt u op: 

www.berkeloo.nl/cooperatief-leren.  

  

  

http://www.berkeloo.nl/cooperatief-leren
http://www.berkeloo.nl/cooperatief-leren
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(Cito-)toetsen  

 

In groep 8 worden alleen in oktober/november de B8-

toetsen van Cito afgenomen. Er wordt getoetst op het gebied 

van rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, leestempo, 

spelling en werkwoordspelling. De resultaten van de toetsen 

worden in de vorm van grafiekjes besproken tijdens de 

adviesgesprekken in januari. 

Daarnaast komen (methode-gebonden) toetsen meteen mee 

naar huis, zodat u goed op de hoogte blijft van de 

vorderingen. Af en toe zal er leerstof mee naar huis komen 

om thuis te leren. 

Bij digitale toetsing wordt de uitslag meteen aan de kinderen 

bekend gemaakt. 

 

 

Ouderavonden  

 

In het begin van het schooljaar  vindt er een informatieavond 

plaats voor alle ouders. Hierbij krijgt u informatie over alle 

bijzonderheden en activiteiten van groep 8 en de overgang 

naar het voortgezet onderwijs. 

In november zijn er voortgangsgesprekken en kunt u gebruik 

maken van een afspraak. 

 



 

 
 

In januari worden u en uw kind uitgenodigd voor een 

adviesgesprek. Hierin zal het definitieve schooladvies worden 

besproken. 

 

Wilt u de leerkracht tussendoor spreken, maak dan een 

afspraak. Geef duidelijk aan waarover u de leerkracht wilt 

spreken, zodat de leerkracht hiervoor tijd vrij maakt en zich 

goed kan voorbereiden.  

 

De kinderen krijgen twee keer per jaar een rapport mee.  

 

Klassenouders  

 

Iedere groep heeft één of twee klassenouders die de 

leerkrachten helpen met het organiseren van activiteiten en 

ouders benaderen voor hulp.  

 

Daarnaast maken wij in groep 8 graag gebruik van ouders die 

een week mee op kamp gaan als kookstaf en ouders die het 

galafeest willen organiseren.  

 

De brief waarin u zich kunt opgeven, is al mee naar huis 

gekomen. 

 



 

 
 

Praktische zaken  

 

Agendagebruik:   

In groep 8 maken we gebruik van een (digitale) agenda. Maar 

vooral leren we de kinderen plannen. 

 

Huiswerk: 

2x Per week krijgen de kinderen huiswerk mee. Op dinsdag is  

dat rekenen. Op vrijdag is dat altijd iets van taal,  

(werkwoord-)spelling of begrijpend lezen Ze hebben dan een 

week de tijd om het te maken en weer in te leveren. 

 

Mix 8-circuit en Mix 8-workshop: 

1x Per week vindt er een Mix 8-workshop plaats. Hierbij  

worden de groepen gehusseld en krijgen ze een  

alternatieve les. Dit kan zijn op het gebied van lesstof, 

maar ook op het gebied van creativiteit en spel. 

 

Daarnaast vindt er een Mix 8-circuit plaats. Hierbij worden 

de groepen 8 door elkaar gehusseld en gaan ze in kleine  

groepjes aan de slag met leerstof. 

 

 

 

  



 

 
 

Voortgezet Onderwijs  

 

12 september  informatieavond 

23 & 26 januari  adviesgesprekken 

nov. t/m febr. informatieavonden & open dagen VO 

vóór 1 maart onderwijskundig rapport (DOD) op 

definitief. 

7 & 9 maart aanmelden V.O. 

april bericht V.O. aanname of afwijzing 

(gebeurt eigenlijk nooit) 

10 mei Route-8 toets (eindtoets) 

11 mei reservedatum Route-8 toets 

Na 21 mei uitslag Route-8 toets 

22 juni kennismakingsmiddag V.O. 

meer info www.berkeloo.nl  

 

Al deze informatie wordt t.z.t. nog verder uitgelegd. 

 

 

 

 

http://www.berkeloo.nl/


 

 
 

Schoolkamp 

 

Het schoolkamp vindt plaats van dinsdag 18 april t/m vrijdag 

21 april 

De locatie is in Loon op Zand bij 't Kraanven 

We vragen hiervoor een bijdrage van €100,00 per kind.  

De spullen worden in een vrachtwagen vervoerd naar de 

kamplocatie. De kinderen gaan op de fiets. 

 

Verder is er een mogelijkheid om te sponsoren. U kunt hierbij 

denken aan iets lekkers, maar ook een bijdrage aan een spel 

of aan vervoerskosten voor een uitstapje. 

 

Ruim op tijd zal er een brief mee naar huis komen met allerlei 

informatie en verzoek om hulpouders. 

Daarnaast komt er dan ook nog een informatiebrief voor de 

kinderen met daarin wat ze allemaal nodig hebben op kamp 

en wat ze zeker thuis kunnen laten. 

 

 

  



 

 
 

Afscheid groep 8 

 

De kinderen zullen voorstellingen gaan opvoeren in ’t Plein in 

Udenhout op woensdag 5 juli.  

Op maandag 3 en dinsdag 4 juli zullen we de hele dag 

aanwezig zijn in ’t Plein om te oefenen. We vertrekken dan 

gezamenlijk vanuit school op de fiets. 

 

 

Galafeest  

 

Dit zal plaatsvinden op donderdagavond 13 juli. 

 ’s Middags zijn de kinderen vrij om zich rustig te kunnen 

voorbereiden. 

Na het galafeest begint voor de kinderen de welverdiende 

vakantie. 

 

Schoolapp  

 

Elke groep maakt gebruik van de schoolapp voor het 

verspreiden van informatie van de groep of school. 

In deze app vindt u ook het jaarrooster en andere praktische 

informatie. Ook het ziek melden, verlof aanvragen, enz. kan 

via deze app. Houd deze app dus goed in de gaten! 

 



 

 
 

 

Verjaardag  

Natuurlijk wordt de verjaardag van uw kind ook in de klas 

gevierd. Als u vooraf de datum waarop uw kind wil trakteren 

doorgeeft, houden wij hiermee rekening in onze planning. 

We hopen dat u de traktatie zo eenvoudig en gezond 

mogelijk houdt en geen “cadeautjes” trakteert. De traktatie 

mag meegegeven worden aan uw kind.  

 

Vragen?  

 

Heeft u nog vragen of mededelingen dan bent u altijd van 

harte welkom. U kunt ons persoonlijk aanspreken of bereiken 

via: 

 

Tel.:  013-5331144 

E-mail:  info.berkeloo@tangent.nl 

 

Groep 8a: boy.vandenbogaard@tangent.nl 

niki.vanderpauw@tangent.nl  

     

 

Groep 8b: ardi.vanschijndel@tangent.nl 

ron.weterings@tangent.nl 
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