1

Een woord vooraf
Beste ouders,
Zoals u weet, vindt de informatieavond plaats op dinsdag 10 september. Bij deze nodigen wij u voor deze avond
uit om een kijkje te nemen in groep 6-7-8.
Dit document legt in grote lijnen het reilen en zeilen in groep 6-7-8 vast en is een aanvulling op de
informatieavond.
U ontdekt hoe wij werken in deze combigroep, vindt u een aantal praktische zaken en leest u onder andere welke
methodes wij gebruiken.
Wilt u nog meer informatie? Dan verwijzen wij u naar onze schoolgids op onze site. Daarnaast kunt u komende
dinsdag natuurlijk ook vragen stellen.
Veel leesplezier en tot 10 september!
Met vriendelijke groet,
Kevin Bouwels
Sandra Tummers

De invulling van de avond ziet er als volgt uit:
19.00-19.45: Informatie groep 1-2-3 en groep 4-5
19.45-20.15: Informatie van onze directeur, Jos Vandewall en jaarverslag door oudervereniging
20.15-21.00: Informatie groep 6-7-8
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1. Algemene informatie
In de combinatiegroep 6, 7 en 8, ook wel bovenbouwunit genoemd, werkt 1 leerkracht en 1 onderwijsondersteuner.
Meester Kevin werkt 5 (hele) dagen per week en juf Sandra assisteert hem op maandag dinsdag, donderdag en
vrijdag. Er zitten 31 kinderen in de bovenbouwunit, waarvan 9 in groep 6, 13 in groep 7 en 9 in groep 8.
Maandag
Meester Kevin
Juf Sandra

Dinsdag
Meester Kevin
Juf Sandra

Woensdag
Meester Kevin
Juf Joyce

Donderdag
Meester Kevin
Juf Sandra

Vrijdag
Meester Kevin
Juf Sandra

De unit bestaat uit 2 lokalen:
• Groepslokaal 7-8: hier hebben de kinderen van groep 7-8 vaste plekken en geven wij de instructies.
• Groepslokaal 6 en zelfstandig-werklokaal: hier hebben de kinderen van groep 6 vaste plekken en geven wij
ook de instructies.
Er zijn te veel kinderen om ieder kind een eigen plek te geven in één en hetzelfde lokaal.
Meester Kevin probeert zo veel mogelijk de instructies te geven in het eigen lokaal van de leerlingen, maar het kan
ook voorkomen dat groep 6 instructie krijgt in het lokaal van groep 7-8.
Er zijn voldoende krukken en extra tafels (verlengde instructie tafels) aanwezig, zodat ook alle groepen in het groep
7-8 lokaal kunnen plaatsnemen.
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2. Wat mag u van ons verwachten?
1. Op de eerste plaats dat wij ons best doen. Concreter gezegd: zorgen voor een fijn onderwijsklimaat waarin
de kinderen zich prettig en veilig voelen. Dit is een voorwaarde om uiteindelijk kwalitatief goed onderwijs te
kunnen geven.
2. Wij vinden het van groot belang dat u als ouders laat weten of er vragen zijn, probleempjes,
onduidelijkheden, suggesties of wensen. Blijft u hiermee niet rondlopen, maar neem contact met ons op.
U bent altijd welkom om voor en na school even binnen te wandelen. Mocht u een gesprek willen, dan graag
een afspraak maken. U kunt mij mailen, sms’en, appen of bellen
Mail: kevin.bouwels@innovo.nl
Telefoonnummer: 0642100944

3. Wat verwachten wij van u?
3.1

Algemeen
1. De kinderen moeten elke dag de agenda en de huiswerkmap meenemen. Is uw kind nog niet zo zelfstandig,
dan zou het fijn zijn om regelmatig samen te checken welk huiswerk uw kind op heeft gekregen om dan samen
te plannen (wanneer maak je wat). Probeer dit op een bepaald moment af te bouwen, zodat uw kind zelf de
verantwoordelijkheid begint te dragen. Maak er vooral thuis geen strijd van, laat het dan liever eens ‘in de
soep lopen’, zodat uw kind ervaart wat de gevolgen zijn van het niet structureel plannen. (meer hierover bij
5.1 Huiswerk)
2. Wij zouden graag zien dat u het lezen stimuleert, denkt u hierbij aan een lidmaatschap van de bieb.
3. Verder hebben wij regelmatig hulp nodig van ouders bij bepaalde activiteiten. Via Isy vragen wij regelmatig
om hulp.

3.2
Tandarts- en orthodontistbezoek
Wij weten dat dit niet altijd mogelijk is, maar toch willen wij u vragen deze zoveel mogelijk na school te plannen.
3.3
Verlof aanvragen
Indien u verlof wilt aanvragen op basis van specifiek beroep ouders, verzoeken wij u rekening
te houden met de citotoets afnames (zie jaarkalender).
3.4
Communicatie: mail, Isy en Whatsapp
Isy gebruik ik voor algemene zaken om de ouders van beide groepen te bereiken.
De communicatie met de ouders van groep 8 verloopt merendeel via mail en Whatsapp. De mail wordt gebruikt voor
de updates m.b.t. kamp, cabaret en schoolkeuze. De groepsapp op Whatsapp wordt veel gebruikt om rond de
cabaret- en kamptijd dingen te regelen en u te berichten wanneer het studio bezoek, repetities of filmopnames
uitlopen.
3.5
Ziekmeldingen etc.
Wij willen u vragen om ziekmeldingen niet meer via de app te melden, maar deze telefonisch via de schooltelefoon
door te geven.
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4. Onze manier van werken in de praktijk
In een combinatiegroep wordt er veel van de zelfstandigheid van de kinderen verwacht. De leerkracht kan immers natuurlijk
niet op 2 of meer plekken tegelijk zijn. Ook is een strakke, maar tegelijkertijd flexibele planning essentieel. Een goede
voorbereiding is het halve werk!
Ik zet een aantal zaken voor u op een rij:
4.1
Algemeen
Er vinden instructies in de groepslokalen plaats. De overige kinderen gaan zelfstandig aan het werk.
Wanneer de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, loop ik of juf Sandra regelmatig langs en kunnen we ze helpen
wanneer ze een vraag hebben. Dit kunnen ze aangeven door hun zelfstandig-werkblokje op het vraagteken te zetten.
De kinderen wordt wel aangeleerd om elkaar (op een juiste manier) te helpen en indien nodig de opdracht even over
te slaan, door met een andere taak verder te gaan, totdat ik er weer ben om te helpen.

De taakkaart
en het
zelfstandigwerkblokje
Rood
betekent:
niet storen
Groen
betekent: je
mag mij
vragen
stellen
? betekent:
ik heb een
vraag

4.2
Instructievormen en coöperatief leren
Het werken in combinatiegroepen vraagt veel van de didactische vaardigheden van de leerkracht. Instructies moeten
niet te lang duren en daarnaast krachtig zijn.
Vormen waar ik veel gebruik van maak zijn:
1. Het directe instructie model
• De leerkracht herhaalt wat de vorige les is geleerd.
• Geeft het doel van deze les aan (koppelt dit aan de vorige les)
• Geeft de instructie
• Laat de kinderen onder begeleiding de nieuwe stof inoefenen
• De leerkracht checkt af of de kinderen het beheersen
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•

De kinderen die het beheersen gaan nu zelfstandig aan het werk. De kinderen die het niet beheersen
krijgen een verlengde instructie.
• Aan het eind van de les vindt er een terugkoppelingsmoment plaats.
2. Practice and drill
Leren door het te blijven oefenen. Een beetje ‘old-school’, maar het werkt bij bepaalde zaken heel goed.
3. Hardop denkend voordoen
De leerkracht vertelt hardop welke denkstappen hij maakt en schrijft op het bord deze stappen uit. Dit
stimuleert de kinderen om ook de denkstappen die ze maken te verwoorden, waardoor ze zich zelf bewuster
zijn van de manier hoe ze het zelf aanpakken en kunnen leren van elkaars strategie. Ook pikken ze zo de
strategie van de leerkracht heel goed op.
Daarnaast zal er regelmatig gewerkt worden met coöperatieve werkvormen. Hierbij werken de kinderen samen en
moeten ze elkaar vaak coachen. Deze worden vaak ook groepsdoorbrekend toegepast.
‘Je beheerst het geleerde pas echt als je het een ander kan uitleggen’.
4.3
Dagtaken
Alle kinderen krijgen dagtaken. Hier staat al het zelfstandig werk per vakgebied op.
Bij rekenen en bij taal wordt gedifferentieerd.
Een voorbeeld m.b.t. rekenen
• De sterke rekenaars moeten van mij de moeilijkste sommen (niveau ***) maken.
• De gemiddelde rekenaars mogen zelf kiezen of ze de gemiddelde (niveau **) of de moeilijkste sommen
maken. Dit kan per dag verschillen. Wanneer ze bijvoorbeeld de rekenles op maandag makkelijk vonden,
kiezen ze vaak voor de moeilijke sommen wanneer ze op dinsdag zelfstandig moeten werken.
• Bij zwakkere rekenaars streef ik over het algemeen om het gemiddelde niveau (niveau**) te behalen, maar bij
nieuwe pittige aangeboden rekenstof moeten ze vaak eerst de makkelijke sommen (niveau*) maken
(succeservaringen behalen)
De bovenstaande aanpak blijkt in de praktijk heel motiverend voor de kinderen en kinderen leren zo ook kritisch naar
zichzelf te kijken.
Naast de dagtaken zijn er ook weekopdrachten. Deze staan op een aparte taakkaart.
De kinderen hebben 2 weken om deze af te maken. Ze kunnen zelf indelen wanneer en hoe lang ze aan deze taken
werken. De taken zijn gevarieerd zoals: wereldoriëntatie, werken op de computer (rekenen, taal en begrijpend lezen)
en het werken aan een werkstuk of spreekbeurt.
4.4
Differentiatie en zorg
Niet alleen bij rekenen, maar ook bij spelling differentiëren wij. Kinderen die goed scoren bij dictees hoeven bepaalde
herhalingswerkbladen niet meer te maken en krijgen een vervangende en vaak leuke leeropdracht. Wanneer ze
minder gaan presteren moeten ze wel weer de herhalingsbladen maken. Zo wordt uiteindelijk een stuk
verantwoordelijkheid bij de kinderen gelegd.
Ook kan het zijn dat kinderen een bepaald vakgebied op een lager of hoger niveau volgen ook dan wordt er dus
gedifferentieerd. Bij bepaalde kinderen differentiëren we ook met de hoeveelheid werk. Het kan dus best zijn dat het
ene kind 5 rijtjes sommen moet maken en de ander 3 rijtjes.
Tijdens ingeplande “zorgmomenten” zullen we de leerlingen die dit nodig hebben extra begeleiding bieden bij hun
leerproces.
Als extraatje mogen we dit schooljaar gebruik maken van juf Elly, die als vrijwilligster op maandag bij ons werkzaam
is. Een aantal kinderen krijgt bij haar extra spelling, lezen en begrijpend lezen.
4.5
Eigen verantwoordelijkheid leerlingen
Wij stimuleren de kinderen om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en hun inzet. Dit zie je op allerlei terreinen
terug.
Hier een aantal zaken op een rij:
• Regelmatig zijn er korte gesprekken met kinderen over de leerprocessen en de prestaties.
Wat wil je bereiken? Hoe ga je dat aanpakken? Hoe kun je dat de volgende keer anders aanpakken?
• De leerlingen van groep 8 starten binnenkort met een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Hierin beschrijven
ze naar welk (reëel) brugklasniveau ze graag willen en worden er doelen gesteld om dit niveau ook te kunnen
7

•
•

bereiken. Ze maken kennis met de eisen die de middelbare scholen stellen op de gebieden van: resultaten,
inzet, werkhouding, huiswerkhouding, etc.
Regelmatig vinden er groepsgesprekken plaats over incidenten die zich voordoen en worden er lessen uit de
Kanjer Methode gebruikt (sociaal emotionele lessen). Ze moeten zich er van bewust worden dat ze het
klassenklimaat samen maken
Corvee. Na school de klas weer netjes maken.

5. Huiswerk, presentaties, verslagen en werkstukken
5.1

Huiswerk

Aangezien je prestaties op de middelbare school voor een groot deel staan of vallen met een goede huiswerkhouding,
besteden wij er nu al veel aandacht aan. Kinderen moeten leren plannen en keuzes maken.
Op de middelbare school is de gemiddelde studielast 2 uur per dag. In de groep 7-8 ligt die nog maar rond de 30
minuten.
Over het algemeen wordt het structurele huiswerk een week van te voren opgegeven.
Incidenteel kunnen de kinderen ook huiswerk krijgen, bijvoorbeeld bij uitval. Dit probeer ik zoveel mogelijk te
vermijden, door op school hier extra aandacht te besteden.
De kinderen uit groep 8 krijgen later dit jaar ook incidentele huiswerkopdrachten. Deze moeten vaak al na 1, 2 of 3
dagen weer worden ingeleverd. Deze situatie zullen ze op de middelbare school ook vaker gaan meemaken.
Een schematisch overzicht:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

6
Wereldoriëntatie leren
Taal maken of leren

7

Rekenen maken
Dictee leren
4 dagen per week

8*
Wereldoriëntatie leren
Taal maken
Engels of Taal leren
Rekenen maken
Dictee leren
5 dagen per week

De volgende huiswerkafspraken heb ik met de kinderen gemaakt:
•
•
•
•
•

De agenda en map moet elke dag mee naar school genomen worden
Vergeet je je huiswerk, dan krijg je een kruisje. Bij 3 kruisjes gaat er een briefje mee naar huis die je ouders
moeten ondertekenen.
Wanneer je je huiswerk bent vergeten moet je het de volgende schooldag inleveren.
Ben je een keer iets kwijt? Kan gebeuren, maar zeg dit op tijd, zodat ik je een kopietje kan geven.
Ben je een keer ziek, dan is het je eigen verantwoordelijkheid om te checken welk huiswerk je op hebt
gekregen (vraag het aan een klasgenoot)

5.2
Presentaties, verslagen en werkstukken
Ook dit jaar moeten er weer verslagen en werkstukken gemaakt worden. Verder zullen de kinderen ook presentaties
moeten geven. U krijgt hierover altijd uitgebreide informatie. De kinderen krijgen van mij duidelijke stappenplannen.
De kwaliteit staat centraal, niet de kwantiteit.
Ze krijgen ook regelmatig uitleg hoe ze in Powerpoint en Word netjes en doelgericht te werk moeten gaan.
Wanneer de kinderen een papieren verslag moeten maken en inleveren, krijgen ze altijd de mogelijkheid om deze op
school uit te printen. Thuis mag natuurlijk ook.
De kinderen dienen in bezit te zijn van een USB-stick. Zo kunnen ze op school én thuis aan de presentaties en
werkstukken werken.
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Voor meer informatie zie 6.4 ICT

6. De vakgebieden
Dit mapje zou uitpuilen wanneer ik alles wat 3 groepen een schooljaar leren zou uitwerken. Daarom benoem ik een aantal
belangrijke zaken en of wijzigingen in het vertrouwde aanbod.
6.1 Rekenen, taal en lezen
Rekenen
Wij werken met de methode Pluspunt (nieuwe versie). In deze methode wordt veel gedifferentieerd (zie concreet
voorbeeld 4.4 weektaken).
Belangrijk: Het rekenonderwijs van nu is niet meer het rekenonderwijs van 30 jaar geleden. Daarom raad ik u aan om
even binnen te lopen wanneer u merkt dat u uw kind niet verder kunt helpen met bepaalde sommen. U bent echt niet
de eerste die dat doet, dus schroom niet! Het zal een hoop frustratie voor u en uw kind thuis kunnen schelen.
Taal
Voor taal hebben wij de methode Alles Apart. Elk hoofdstuk bestaat uit instructielessen spelling, werkwoordspelling en
grammatica (ontleden en woordbenoemen). Welke spellingscategorieën dit schooljaar aan bod komen, kunt u
opzoeken in het taalmapje van uw kind.
Taal wordt verder aangevuld met de methode Alles in 1, maar daarover verderop meer.
De kinderen uit groep 7 en 8 krijgen ook Engelse grammatica aangeboden.
Begrijpend lezen, technisch lezen en studievaardigheden
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip, waarbij elke week een ander actueel artikel en
begrijpend leesstrategie centraal staat.
Voor technisch lezen gebruiken wij Estafette. Hier werken wij groepsoverstijgend mee. In de bovenbouw volgen niet
alle kinderen deze methode nog.
Blits is de naam van de methode die gebruikt wordt binnen het vakgebied studievaardigheden.
Hier wordt aandacht besteed aan:
Ø Opzoeken van informatie (welke bronnen gebruik ik, alfabetiseren, etc.)
Ø Studieteksten lezen (beknopt samenvatten, verbanden tussen alinea’s zien)
Ø Grafieken en tabellen (deze kunnen aflezen)
Ø Kaartlezen (werken met schaal, combineren van themakaarten)
6.2 De zaakvakken
Voor wereldoriëntatie gebruiken wij de methode Alles in 1.
Ook dit schooljaar komen er weer 5 projecten aan bod.
- Moderne Geschiedenis (geschiedenis)
- Afrika en Azië (aardrijkskunde)
- Planten (natuur)
- Voeding (biologie)
- Vervoer (techniek
De leerlingen werken 5 weken aan 1 project. Aan het eind van elke week volgt een toets. Deze zal telkens op
maandag afgenomen worden. Op diezelfde maandag krijgen de leerlingen ook telkens een nieuwe samenvatting mee.
De kinderen van groep 7-8 werken hierbij op hetzelfde niveau. De kinderen van groep 6 werken op hetzelfde niveau
als de kinderen van groep 5. Om die reden krijgen ze regelmatig samen les.
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6.3 Expressieve vakken
Bij de expressieve vakken tekenen en handvaardigheid gebruiken we ook de methode Alles in 1.
De gymlessen zijn op dinsdag en donderdag of vrijdag. Denk aan sportkleding en gymschoenen met lichte zolen.

6.4 ICT
ICT komt veelvuldig terug in ons onderwijs.
De kinderen werken hoofdzakelijk in word en powerpoint. Daarnaast maken ze bepaalde verwerkingen op de
computer.
45 min per week presentatie/werkstuk/ICT-skills begeleiding
In de klas wordt er regelmatig aandacht besteed hoe de kinderen handig met powerpoint en word kunnen werken.
Rekentuin, Taalzee, etc.
De kinderen van groep 6-7-8 werken zelfstandig met de programma’s Rekentuin en Taalzee. Deze programma’s zijn
adaptief. Het niveau van de vragen wordt aangepast aan de vaardigheid van de kinderen.
Verder werken de kinderen de nieuwstekst van de week verder uit op www.nieuwsbegrip.nl, waarbij ook aandacht
aan woordenschat wordt besteed.
Computertijd
Zoals eerder genoemd krijgen de kinderen weekopdrachten en klaar opdrachten die computer gerelateerd zijn.
Helaas komen niet alle kinderen hieraan toe (werktempo) om toch ook deze kinderen de kans te geven om op de
computer te werken, krijgen ze regelmatig vaste momenten om aan de computer te werken.
Thuis verder werken
Thuis kan er ook op de bovengenoemde sites ingelogd worden om extra te oefenen of om taken af te maken als ze te
ver achter zouden lopen. Van elke site hebben ze een eigen inlognaam en wachtwoord. Deze hangen in de klas op.
Mediawijsheid
Zeker in groep 6-7-8 wordt er aandacht besteed aan mediawijsheid. De volgende onderwerpen komen regelmatig
terug: ‘Hoe maak ik een veilig wachtwoord aan?’ tot ‘Welke informatie geef ik wel of niet af?’
Ook is er regelmatig aandacht voor social media, waaronder Whatsapp en Facebook.
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7. Overige praktische zaken
Aan de start van een schooljaar zijn vaak nog niet alle activiteiten bekend. Een aantal zaken moeten nog geregeld worden,
waardoor ik u op dit moment niet overal een datum van kan geven.
Een (globaal)overzicht:
Vieringen die schoolbreed gehouden worden heb ik even buiten beschouwing gelaten, deze vindt u op de schoolkalender.
7.1 Specifieke activiteiten schooljaar 2019-2020
Surprise
Pannenkoekendag
Verkeersexamen
Schoolreis
Zwemmen

Groep 6-7-8
Groep 7-8
Groep 7-8
Groep 6-7
Groep 6-7-8

6 december
20 maart
2 april
3 juli
7 juli

Overig:
Workshops/excursies kunst en cultuur educatie

Groep 6-7-8

n.t.b.

7.2 Verjaardagen vieren
Net zoals andere jaren geven de kinderen 10 euro aan mij. Ik koop er snoepjes van en de rest gaat in het
verjaardagspotje. In de klas wordt gezongen en de snoepjes worden uitgedeeld. Aan het eind van het schooljaar gaan
we zwemmen in Mosaqua.
Op 6 november houd ik mijn verjaardagsmiddag.
7.3 De schoolverlaters
Voor de kinderen van groep 8 is dit schooljaar natuurlijk de leukste en de spannendste van alle jaren dat ze op de
basisschool zitten. Ook dit jaar is er naast de Centrale Eindtoets weer een schoolverlatersweek en het cabaret. Maar
voordat we zo ver zijn, zullen ze eerst nog heel hard moeten werken. Eerder noemde ik al het POP (persoonlijk
ontwikkelingsplan). Ook zullen er extra oudergesprekken plaatsvinden waarin we samen met uw kind rond de tafel
gaan zitten om het over het schooladvies te hebben.
Gesprekken over de schoolkeuze in de klas en opstarten POP
Rapportgesprekken in combinatie met schoolkeuze gesprekken
Extra informatieavond: Schoolkeuze, kamp en cabaret
Adviesgesprekken naar aanleiding M8 toetsen
Opstart cabaret
Centrale Eindtoets
Oudergesprek over uitslag van de Centrale eindtoets
Liedjes cabaret opnemen (Marlstone)
Schoolverlatersdagen
Cabaret
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eind augustus
27 november
6 januari
februari
Maart
april
Mei
April/Mei
25 t/m 29 mei
29+30 juni *

*Hoogstwaarschijnlijk zal er nog een extra avondvoorstelling worden gegeven op zondag of woensdag
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