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AFSCHEID GROEP 8 
 
 

1. ALGEMENE INFORMATIE 
Op een avond in de laatste schoolweek wordt afscheid genomen van de leerlingen van 
groep 8.  
 
Het doel: niet alleen afscheid nemen van de leerkracht van groep 8, maar van de school en 
het team in zijn geheel. 
 
Het team is op de afscheidsavond aanwezig; dit is opgenomen in het taakbeleid. Centraal 
staan de leerlingen, maar ook wordt aandacht besteed aan de ouders/verzorgers, waarvan 
sommigen definitief afscheid nemen van de school. Bovendien hebben velen een actieve rol 
gespeeld op diverse terreinen binnen onze school. 

 
 

2. HET AFSCHEID 
 De afgelopen schooljaren zijn traditioneel afgesloten met een musicaluitvoering door 

de kinderen van groep 8, waarbij voorafgaand aan de definitieve uitvoering een 
uitvoering voor de kinderen uit onderbouw/bovenbouw werd verzorgd in de laatste 
schoolweek. (Afsluiten van het schooljaar door het uitvoeren van een musical is 
overigens geen “must”. Ook andere activiteiten zijn bespreekbaar / denkbaar.) 

 Er wordt een middagvoorstelling (de generale repetitie) gehouden alleen voor opa’s 
oma’s, broertjes en zusjes. Tijdens deze generale kan er naar hartenlust worden 
gefilmd en gefotografeerd. 

 Er wordt een avonduitvoering voor de ouders verzorgd, waarvoor geen broertjes, 
zusjes, opa’s en oma’s zullen worden uitgenodigd.  

 Aan het begin van de avond houdt de leerkracht van groep 8 een inleidend woordje. 

 Voorafgaand aan de musical/afscheidsactiviteit zal voor de ouders koffie/thee worden 
geserveerd. 

 Na de musical houdt de groepsleerkracht een persoonlijk woordje voor de leerlingen. 
Hierbij hoort ook een teamactiviteit in de vorm van: gedicht, liedje, etc. De aansturing 
hiervan gebeurt door de leerkracht van groep 8.  

 Aansluitend doet de directeur een persoonlijk woordje naar de leerlingen en ouders. 

 De avond wordt vervolgens afgesloten met een afscheidsborrel/fris voor ouders en 
kinderen. De leerlingen gaan samen met een leerkracht (niet de groep-8-leerkracht) 
naar de ijssalon. 
 
 

3. LAATSTE SCHOOLDAG 
Op de laatste schooldag hebben de groep-8-leerlingen tot 10.15 uur vrij i.v.m. kennismaken 
met de nieuwe leerkracht van de andere groepen. Rond 11.00 uur nemen de leerlingen 
afscheid van alle andere leerlingen van de school. De andere groepen vormen buiten een 
erehaag waar alle kinderen van groep 8 doorheen lopen. Tijdens dit uitzwaaien wordt het lied 
“houdoe en bedankt” gedraaid. Ouders van groep-8-leerlingen mogen hierbij aanwezig zijn. 

 


