Een nieuw schooljaar!
Dit jaar zit uw kind in groep
8. Een spannende periode
voor zowel uw kind als voor
u als ouder of verzorger. Vanwege de huidige situatie kan
het openhuis helaas niet doorgaan.
Met behulp van deze folder willen wij u
graag informeren over de belangrijkste zaken
van groep 8.

COMMUNICATIE

Alle communicatie verloopt in principe via de Basisschoolapp. Daarnaast verwijzen wij u graag
naar de splinternieuwe website www.obskoolhoven.nl. Mocht u geen toegang hebben tot de
schoolapp of het digitaal rapportfolio van uw kind dan kunt u de handleidingen vinden op de
website onder het kopje links.
Mocht u een vraag hebben aan de leerkracht van uw kind dan kunt u contact
opnemen via onderstaande e-mailadressen.
8A
marieke.vandernet@opmaatgroep.com
8B
heleen.vanlaarhoven@opmaatgroep.com
8C
tim.schut@opmaatgroep.com
caro.andriessen@opmaatgroep.com

REKENEN

8D
huub.ebbing@opmaatgroep.com
angela.verhoef@opmaatgroep.com

Openbare Basisschool Koolhoven
Koolhovenlaan 1a
5036 TK Tilburg
tel: 013 - 456 56 80
e-mail: koolhoven@opmaatgroep.com

POSITIEF

NIEUWSGIERIG

OPEN

SAMEN

KANSRIJK

Dit jaar gaan we starten met
een nieuwe methode, Getal
& Ruimte Junior. De rekenlessen worden aangeboden
volgens de principes van EDI.
We besteden aandacht aan
breuken, getallen en bewerkingen, procenten, kommagetallen, meetkunde en rekenen met een rekenmachine.
Alles in voorbereiding op het
advies en de eindcito.

LIST

Op OBS Koolhoven streven
wij ernaar dat alle leerlingen
gemotiveerde en strategische lezers worden, die lezen
om te leren en voor hun plezier. Om dit doel te bereiken
lezen de kinderen dagelijks
van 08.30u tot 09.00u in
leeftijdsadequate boeken.
Deze boeken worden door
de kinderen zelf gekozen
in de schoolbibliotheek. De
leerlingen lezen zelfstandig
of kunnen tutor zijn bij

jongere kinderen. De
leerkracht voert tijdens het
lezen gesprekjes met de
kinderen om te achterhalen
of het boek aansluit bij het
leesniveau van de leerling.
Daarnaast geeft de leerkracht
regelmatig een boekenbabbel om kinderen te enthousiasmeren.

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING

GROEP 8
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 heldere opbouw van instructie naar zelfstandige
verwerking, stellen van controle van begrip
vragen en alle leerlingen activeren.

WERKSTUK,
LEERTOETSEN EN HUISWERK

Om kinderen voor te bereiden op het
voortgezet onderwijs starten we in groep 8
met het maken van een werkstuk. Zodra het
werkstuk is afgerond, ontvangen de kinderen dagelijks huiswerk. Daarnaast krijgen
de kinderen iedere week op woensdag een
leertoets.

WERELDORIENTATIE/THEMA’S

In groep 8 behandelen we o.a. de volgende
thema’s: Aziaten, Maori’s, Tweede Wereldoorlog en geven we seksuele voorlichting. Deze
projecten/lessen worden deels in eigen klas
en deels groep overstijgend uitgevoerd.

WEEKTAAK/LEERDOELEN

N.a.v. de gemaakte toetsen stellen we samen
met de kinderen leerdoelen op voor die periode. De kinderen werken tijdens de weektaak
aan hun eigen leerdoel.

GYM

De kinderen krijgen 2 keer per week gymles.
Mocht uw kind niet kunnen deelnemen aan
de gymles, dan dient dit te worden gemeld
met een briefje of een berichtje per mail.
8A: donderdag en vrijdag
8B: maandag en woensdag
8C: woensdag en donderdag
8D: donderdag en vrijdag

TOETSEN

Aan het begin van het schooljaar maken de
kinderen de standaard citotoets van begin
groep 8 en in november het drempelonderzoek. Het drempelonderzoek is een toets
waar een advies uitkomt. Om spanningen te
voorkomen, communiceren wij niet wanneer het drempelonderzoek precies wordt
afgenomen.

DAG IN VOGELVLUCHT
08.30-09.00u
09.00-10.00u
10.00-10.15u
10.15-10.30u
10.30-11.15u
11.15-11.45u
11.45-12.15u
12.15-12.30u
12.30-13.00u
13.00-13.45u
13.45-14.30u

LIST (technisch lezen)
Rekenen
Huiswerk
Buiten spelen (buiten fruit eten en drinken)
Taal
Spelling
Weektaak/leerdoel (eventueel met chromebooks)
Eten in de klas
Buiten spelen
Studievaardigheden/Begrijpend lezen
DaVinci (wereldoriëntatie)

GESPREKKEN EN
ONDERWIJSKUNDIG
RAPPORT

De kennismakingsgesprekken van groep 8 vinden in de
week van 1 t/m 5 november
plaats. De kennismakingsgesprekken vinden later plaats
aangezien de gesprekken
worden voorbereid samen
met de kinderen. In dit
gesprek staan naast kennismaken ook de leerdoelen
centraal. De leerlingen van
groep 8 zullen bij het kennismakingsgesprek aanwezig
zijn. In december volgt het
adviesgesprek. U ontvangt
voor beide gesprekken via de
schoolapp een uitnodiging
om in te schrijven. Mocht u

VERJAARDAGEN
op een ander moment behoefte hebben aan een gesprek, dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. U kunt hiervoor
contact opnemen met de
leerkracht, zie kopje communicatie. In groep 8 ontvangen
de leerlingen een onderwijskundig rapport. Deze zal via
een code openbaar worden
voor de school waar uw kind
zich gaat aanmelden. Vooraf
ontvangt u van ons een kopie
ter controle en bevestiging.

De kinderen mogen hun
verjaardag vieren in de klas.
Graag van tevoren met de
leerkracht afspreken wanneer
uw kind zijn/haar verjaardag
in de klas wil vieren.

EINDE GROEP 8

De kinderen sluiten hun basisschoolperiode af met een
schoolkamp, een eindmusical
en een eindfeest. U wordt
tegen die tijd verder geïnformeerd over alle activiteiten.

