
Een nieuw schooljaar! Dit 
jaar zit uw kind in groep 7. 

Komend schooljaar zal uw 
kind zich langzaam gaan voor-

bereiden op de overgang naar 
het voortgezet onderwijs. Met 

behulp van deze folder willen wij u 
graag informeren over de belangrijkste 

zaken van groep 7. Daarnaast nodigen wij u 
graag uit voor het Openhuis op donderdag 29 septem-Openhuis op donderdag 29 septem-

ber ber tussen 16.30u en 19.00u. Uw kind zal u dan rondleiden door de klas 
en de school met behulp van een leuke activiteit.                            
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REKENEN
De groepen 4 t/m 8 krijgen 
rekenles met behulp van de 
methode Getal & Ruimte Ju-
nior. De rekenlessen met een 
nieuw lesdoel worden aange-
boden volgens de principes 
van Edi. We besteden o.a.
aandacht aan getallen, 
verhoudingen, verbanden en 
meetkunde. Ook krijgen de 
leerlingen verhaalsommen 
aangeboden. 

LIST
Op OBS Koolhoven streven 
wij ernaar dat alle leerlingen 
gemotiveerde en strategi-
sche lezers worden, die lezen 
om te leren en voor hun ple-
zier. Om dit doel te bereiken 
lezen de kinderen dagelijks 
van 08.30u tot 09.00u in leef-
tijdsadequate boeken. Deze 
boeken worden door de 
kinderen zelf gekozen in de 
schoolbibliotheek. De leer-
lingen lezen zelfstandig of 
kunnen tutor zijn bij jongere 
kinderen. De leerkracht voert 

tijdens het lezen gesprekjes 
met de kinderen om te ach-
terhalen of het boek aansluit 
bij het leesniveau van de 
leerling. Daarnaast geeft de 
leerkracht regelmatig een 
boekenbabbel om kinderen 
te enthousiasmeren.

VOORTGANGSGESPREKKEN
In de maanden november, maart en juli wordt 
u uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. 
Een week voor de gesprekken ontvangt u via 
de basisschoolapp een uitnodiging om in te 
schrijven voor een gesprek en worden alle 
gegevens gepubliceerd in MijnRapportfolio. 
De voortgangsgesprekken vinden plaats in 
de klas. Mocht u een gesprek liever via Teams 
willen voeren dan kunt u dat aangeven bij de 
groepsleerkracht. 

Tijdens het tweede voortgangsgesprek (in 
maart) ontvangt u het voorlopig advies voor 
het voortgezet onderwijs. 

COMMUNICATIE
Alle communicatie verloopt via de Basis-
schoolapp. Daarnaast verwijzen wij u graag 
naar de website www.obskoolhoven.nl. 
Mocht u geen toegang hebben tot de school-
app of het digitaal rapportfolio van uw kind 
dan kunt u de handleidingen vinden op de 
website onder het kopje links of contact op-
nemen via koolhoven.ict@opmaatgroep.com 

Mocht u een vraag hebben aan de leerkracht
van uw kind dan kunt u contact opnemen via 
onderstaande e-mailadressen. 

7A
jennifer.hamers@opmaatgroep.com
chantal.kolb@opmaatgroep.com
7B
susanne.keizer@opmaatgroep.com
7C
anne.mutsaers@opmaatgroep.com
joyce.vanzuuren@opmaatgroep.com
7D
angela.verhoef@opmaatgroep.com
bauke.bindt@opmaatgroep.com



GROEP 7

BEGRIJPEND LEZEN
De lessen begrijpend lezen worden gegeven 
met behulp van de methode Nieuwsbegrip. 
Dit zijn wekelijkse actuele lessen voor be-
grijpend lezen en woordenschat. Daarnaast 
oefenen we met de citovraagstelling aan de 
hand van het boekje Junior Einstein.

TAAL EN SPELLING 
De taal- en spellingslessen worden aangebo-
den met behulp van de methode Taalverhaal.
nu. In groep 7 besteden we vier keer in de 
week aandacht aan het spellen van onveran-
derlijke woorden. Deze worden aangeboden 
in woordpakketten waarbij een bepaalde 
spellingscategorie centraal staat. Op de vijfde 
dag van de week wordt er extra aandacht 
besteed aan werkwoordspelling. Dit gebeurt 
in zowel tegenwoordige als verleden tijd. Na 
ieder blok wordt er een dictee afgenomen ter 
controle van de categorieën. 

ENGELS 
De leerlingen krijgen wekelijks Engelse les. 
Tijdens de Engelse les krijgen de kinderen 
woorden en oefeningen aangeboden die 
aansluiten bij het thema dat centraal staat.  
Het leren van de Engelse taal is de basis voor 
het voortgezet onderwijs. 

VERKEER
In groep 7 wordt uitgebreid stilgestaan bij 
het theoretisch en praktisch verkeersexa-
men. Deze vinden plaats aan het einde van 
het schooljaar. De lessen worden ingevuld 
met behulp van lessen van Veilig Verkeer 
Nederland die iedere twee weken een ander 
thema aan bod laten komen. Onze tip hierbij 
is: bewaar de krantjes goed. Deze kunnen nog 
van pas komen bij het voorbereiden van het 
theoretisch verkeersexamen.

MARIETJE KESSELS
We starten dit schooljaar met een weerbaar-
heidstraining waarbij jongens en meisjes 
apart worden getraind. Hierbij leren de 
kinderen op een goede manier voor zichzelf 
op te komen in verschillende situaties. Deze 
training vindt elke week plaats en wordt  
afgesloten met een examen.

STUDIEVAARDIGEHDEN
Met behulp van de methode Blits leren de 
leerlingen informatie uit verschillende bron-
nen te selecteren, beoordelen, verwerken en 
toepassen. Dit is in onze moderne maatschap-
pij onmisbaar. De wereld ontwikkelt zich snel 
en via de moderne media krijgen leerlingen 
meer informatie te verwerken dan ooit. 

WEEKTAAK
De kinderen werken aan hun weektaak zodra 
ze klaar zijn met de les of als er weektaaktijd 
ingepland staat. Tijdens de weektaak herha-
len ze eerder aangeboden lesstof. 

WERELD ORIËNTATIE
De komende jaren gaat OBS Koolhoven 
overstappen van de methode DaVinci naar 
het NKC (Nederlands kennis curriculum). 
Binnen het NKC zijn de vakken aardrijkskun-
de, geschiedenis, biologie en burgerschap 
geïntegreerd in thema’s. Heldere doelen en 
goed opgebouwde kennisoverdracht van 
groep 1 t/m 8 zijn belangrijke onderdelen van 
het NKC. 

EDI
Op OBS Koolhoven geven alle leerkrachten
instructie volgens de principes van EDI. Het
doel van EDI is de leerstof succesvol aanleren
aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde
én de risicoleerlingen. Een aantal kenmerken
van een EDI les zijn één doel per les, een hel-
dere opbouw van instructie naar zelfstandige
verwerking, stellen van controle van begrip
vragen en alle leerlingen activeren.

GYM 
De leerlingen krijgen 2 keer per week gymles. 
Eén gymles wordt gegeven door een vakleer-
kracht, de andere door de groepsleerkracht. 
Het is van belang dat uw kind op de juiste 
dagen zijn/haar gymkleding en gymschoenen 
meeneemt.  

BEELDENDE VORMING EN 
MUZIEK
De lessen Beeldende Vorming en Muziek 
worden gegeven door een vakspecialist. De 
vakspecialist komt elke week een uur in de 
klas en laat de kinderen kennis maken met 

verschillende materialen en technieken, kun-
stenaars, componisten en muziekstijlen. 

PRESENTATIES 
In groep 7 presenteren de leerlingen een  
boekbespreking en een spreekbeurt.  U hoort 
tijdig van de groepsleerkracht wanneer uw 
kind aan de beurt is en wat er precies van uw 
kind verwacht wordt.  

VERJAARDAGEN
De kinderen mogen hun verjaardag vieren 
in de klas en iets trakteren. Graag vooraf een 
geschikte dag afspreken met de groepsleer-
kracht. 

LEERLIJNEN
OBS Koolhoven streeft er naar om steeds 
meer te gaan werken vanuit de leerlijnen.  
Door te werken vanuit leerlijnen zijn de doe-
len per leerjaar duidelijk in beeld en kunnen 
we het onderwijsaanbod beter afstemmen op 
de leerlingen. 
Dit schooljaar starten we met het vakgebied 
rekenen. In MijnRapportfolio is de leerlijn van 
rekenen duidelijk in kaart gebracht. De leer-
kracht beoordeelt d.m.v. toetsen (80% norm) 
en observaties of een leerdoel is behaald en 
zal dit weergeven in MijnRapportfolio. U kunt 
na publicatie van de leerkracht precies zien 
welke doelen zijn aangeboden in de klas, uw 
kind het doel heeft behaald of dat er mogelijk 
nog enige oefening nodig is. Mocht uw kind 
een voorsprong hebben dan krijgt uw kind 
verrijkende, verdiepende en verbredende 
taken/lesstof aangeboden. 


