
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. Met 
behulp van deze folder willen wij 

u graag informeren over de belang-
rijkste zaken van groep 8. Daarnaast 

nodigen wij u graag uit voor het Openhuis op Openhuis op 
donderdag 29 september donderdag 29 september tussen 16.30u en 19.00u. Uw 

kind zal u dan rondleiden door de klas en de school met behulp van een 
leuke activiteit.          

POSITIEF NIEUWSGIERIG OPEN SAMEN KANSRIJK RUIMTE VOOR ONTWIKKELING

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

REKENEN
De groepen 4 t/m 8 krijgen 
rekenles met behulp van 
de methode Getal & Ruimte 
Junior. De rekenlessen met 
een nieuw lesdoel worden 
aangeboden volgens de 
principes van Edi. In groep 8 
besteden we o.a. aandacht 
aan breuken, getallen en 
bewerkingen, procenten, 
kommagetallen, meetkunde 
en rekenen met een reken-
machine. Alles in voorbe-
reiding op het advies en de 
eindcito.

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 
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 boekenbab-
bel om kinderen te enthousi-
asmeren.

VOORTGANGSGESPREKKEN EN 
ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT
De gesprekkencyclus in groep 8 ziet er anders 
uit dan in de voorgaande jaren. In groep 
8 ontvangen de leerlingen twee keer een 
rapport (november en maart) via MijnRap-
portfolio. 

Tijdens het eerste voortgangsgesprek in 
november ontvangen de leerlingen hun defi-
nitieve advies voor het voortgezet onderwijs. 

Ook ontvangen de leerlingen in groep 8 
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.

COMMUNICATIE 
Alle communicatie verloopt in principe via 
de Basisschoolapp. Daarnaast verwijzen wij u 
graag naar de 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 of contact 
opnemen 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. 

8A
marieke.vandernet@opmaatgroep.com
8B
heleen.vanlaarhoven@opmaatgroep.com
8C
tim.schut@opmaatgroep.com
renee.loots@opmaatgroep.com
8D
huub.ebbing@opmaatgroep.com
renee.loots@opmaatgroep.com 



  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
Wereldoriëntatie

GROEP 8

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 8 besteden we veel aandacht 
aan het herhalen van alle geleerde spellings-
regels.

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. 

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 of leerwerk. 

WERELDORIËNTATIE 
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. 

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

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. 

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. 

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. 

PRESENTATIES 
In groep 8 presenteren de leerlingen een 
spreekbeurt. Daarnaast wordt er in groep 8 
veel aandacht besteed aan het voorbereiden 
van de eind musical. U hoort tijdig van de 
groepsleerkracht wanneer uw kind aan de 
beurt is voor zijn/haar spreekbeurt.

CITOTOETSEN
Aan het begin van het schooljaar maken de 
kinderen de citotoets van begin groep 8, in 
november het drempelonderzoek en in april 
de eindtoets . 

Het drempelonderzoek is een toets waar een 
advies uitkomt. Om spanningen te voorko-
men, communiceren wij niet wanneer het 
drempelonderzoek precies wordt afgenomen. 

VERJAARDAGEN 
De kinderen mogen hun verjaardag vieren
in de klas en iets lekkers trakteren. In overleg 
met de leerkracht kunt u een datum afspre-
ken voor de verjaardag van uw kind. 

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.


