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1. Inleiding  

 

Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal 

belangrijke zaken die in groep 7 aan bod komen in het schooljaar 

2022 /2023.  

Wanneer u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen 

heeft, kunt u mij uiteraard mailen of een persoonlijk bericht 

achterlaten op Social Schools. 

 

Met vriendelijke groet,  

Juf Wilma 

Email: wtjinasjoe@scoh.nl  
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2. Groepsinformatie  

Dit schooljaar zitten er 17 leerlingen in groep 7 en ben ik 5 dagen 

in de week hun juf.  

Een aantal woensdagen ben ik vrij geroosterd voor mijn taken als 

rekencoördinator en MT lid. Dat betekent dat ik dan wel op school 

aanwezig ben, maar niet voor de klas sta. De groep zal dan les 

krijgen van juf Eveliene (zij is de leerkracht van groep 6) 

Klassenhulp: 

De leerlingen zijn om de week klassenhulp. Voor de leerlingen 

betekent dit dat ze gezamenlijk diverse taken/klusjes in de klas 

hebben. Denk hierbij aan het uitdelen en ophalen van boeken en 

schriften, opruimen van de instructietafel, snoeren van de 

Chromebooks controleren, een keertje vegen aan het einde van de 

middag, etc.  

Gym: 

De gymles vindt plaats op maandagmiddag en donderdagochtend. 

Vanaf februari krijgen de leerlingen ook op dinsdagochtend 

gymles. Graag op deze dagen gymkleding meegeven.  

   

Woensdag = fruitdag: 

We stimuleren op school het eten van groente en fruit. Wij vragen 

u dan ook om op woensdag in ieder geval een stukje groente of 

fruit mee te geven voor in de ochtendpauze. Zo leren onze 

leerlingen spelenderwijs op een gezonde manier hun tanden in iets 

lekkers te zetten. Uiteraard mag dat ook op de overige dagen.  

 



 

3. Extra dit jaar 

Verkeer:  

We werken met de methode: ‘’Veilig Verkeer Nederland’’ Ook doen 

we in groep 7 mee aan het VVN-verkeersexamen. Het theorie-

examen zal plaatsvinden in maart 2023. Dit examen wordt in de 

ochtend afgenomen. Om ons goed op het verkeersexamen voor te 

bereiden zullen we gebruik maken van de examentrainer van VVN. 

Dit is een methode waarbij de theorie en oefeningen 

overeenkomen met het theorie-examen. Ook zullen we online 

filmpjes bekijken van verkeerssituaties en hier vragen over 

beantwoorden. Na de herfstvakantie krijgen de leerlingen 

leerwerk mee om thuis te oefenen. Thuis kunt u met uw kind extra 

aandacht besteden aan de verkeersregel, -borden en 

verkeerssituaties. 

 

 

 

 

 



 

 

4. Huiswerk 

In groep 7 krijgen de leerlingen op maandag en vrijdag huiswerk 

op. Van hen wordt verwacht het huiswerk netjes te noteren in hun 

agenda. Zo leren ze hun werk goed te plannen. Op maandag zal dit 

meestal taal/spelling zijn en op vrijdag rekenen en Nieuwsbegrip. 

Wanneer een leerling zonder geldige reden geen huiswerk inlevert, 

zal hij/zij op woensdagmiddag het huiswerk moeten inhalen. Dit 

doen we vooral om het verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten 

als voorbereiding op het voortgezet onderwijs.  

De agenda is dit jaar dan ook onmisbaar!  

 

 

                            

 



 

5. Leerstofaanbod 

Taal en Spelling: 

Bij ons op school werken we met de methode Taal Actief 4. Taal 

Actief is een opbrengstgerichte methode en staat in het teken 

van optimale leerresultaten.  

Het spellingsprogramma volgt dezelfde thema’s als het 

taalprogramma en er is een voortdurende wisselwerking tussen het 

leren van woorden, zinnen en teksten (taal) en het correct leren 

schrijven ervan (spelling). In het werkboek spelling is elk lesdoel 

op drie niveaus uitgewerkt: Alle kinderen starten met de 

beginopdracht. Aan de hand van het aantal goede en foute 

antwoorden bepalen we op welk niveau het kind aan de slag gaat.  

Rekenen: 

Sinds dit schooljaar werken we binnen Snappet met de nieuwe 

methode ‘’Instruct!2’’ De sterke elementen uit de traditionele en 

realistische rekendidactieken worden gecombineerd in één vorm: 

evenwichtig rekenen. Door te werken met betekenisvolle 

contexten en een zorgvuldige opbouw van de strategieën krijgen 

de leerlingen een goede basis om met inzicht te kunnen rekenen.  

De belangrijkste onderdelen in groep 7 zijn: 

• Oriëntatie getallen 

• Kommagetallen  

• Vermenigvuldigen  

• Delen 

• Breuken / procenten / verhoudingen 

• Rekenmachine  

• Meten / meetkunde 

• Tijd & Geld  

• Verbanden 



 

Begrijpend lezen:                    

Ook in groep 7 werken we met de methode Nieuwsbegrip. Elke 

week staat een actueel nieuwsbericht centraal waarmee we in de 

klas in niveaugroepen aan de slag gaan. Daarnaast maken de 

leerlingen elke week, vanaf vrijdag, de thuisopdracht op Snappet. 

Deze taak moet voor maandag gemaakt zijn.                                                              

 

Thematisch onderwijs via de projecten van Jeelo:  

Naast het vaste programma werken we ook aan verschillende 

thema’s via de projecten binnen Jeelo. Deze projecten worden 

schoolbreed aangeboden en betreft verschillende 

maatschappelijke onderwerpen. Denk hierbij aan ‘’Omgaan met 

elkaar’’, ‘’Leren van personen van vroeger’’, ‘’Veilig helpen’’, ‘’Omgaan 

met geld’’, etc. Op verschillende manieren gaan de leerlingen met 

deze onderwerpen aan de slag.  

 

 

 



 

Wereldoriëntatie:  

Jeelo biedt ook een groot aanbod op het gebied van 

wereldoriëntatie zoals Topografie, geschiedenis en natuur en 

techniek. Deze leerlijnen zijn geïntegreerd in de projecten die 

gedurende het schooljaar wordt aangeboden. Alleen voor 

Topografie krijgen de leerlingen apart huis- en/of leerwerk mee. 

In groep 7 leren ze de kaart van Europa kennen. Europa is hierbij 

onderverdeeld in Zuid-, Oost-, West- Noord- en Midden-Europa. 

 

Studievaardigheid: 

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. 

Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek 

je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je 

die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken 

van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van 

studievaardigheden. 

 

      

 



 

Kwink:  

Voor sociaal-emotioneel leren hanteren we de methode Kwink 

inclusief burgerschap en mediawijsheid. In de lessen SEO werken 

we met gedragscompetenties welke zorgen voor een sociaal veilige 

groep waarin verstorend gedrag en pesten voorkomen wordt. De 

lessen burgerschap richten zich op bewustwording van belangrijke 

rechten en plichten. Bij mediawijsheid gaat het om begrip, 

gebruik, communicatie en reflectie op mediagebruik. 

 

           

 

Engels:  

Voor het vak Engels gebruiken we de methode ‘’Take it easy’’. De 

leerlingen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en 

zingen. 

 

 



 

6. LVS IEP Leerlingvolgsysteem:  

Naast de methode gebonden toetsen worden onze leerlingen ook 

getoetst d.m.v. toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Vanaf dit jaar 

gebruiken we de IEP toets, in plaats de bekende Cito.  

Het IEP Leerlingvolgsysteem werkt volgens het hoofd- hart- 

handenprincipe. Dat betekent dat de toetsen gericht zijn op de 

verschillende vaardigheden van het kind. Zo worden niet alleen 

maar de cognitieve vaardigheden (hoofd) in kaart gebracht maar 

ook de leeraanpak, de sociale vaardigheden en het creatief 

vermogen (hart en handen) van het kind. Deze elementen zorgen 

voor een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind. 

Talenten worden zichtbaar en de leerkracht kan vanaf groep 7 een 

goed onderbouwd voorlopig schooladvies geven. 

 

In groep 7 worden de volgende toetsen afgenomen: 

• Lezen en Taalverzorging (hoofd) 

• Rekenen (hoofd) 

• Leeraanpak (hart-handen) 

• Sociaal Emotionele Ontwikkeling (hart-handen) 

• Creatief vermogen (hart-handen) 

 

Voor meer informatie verwijs ik u naar: 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/uitleg/ieptoets-groep7#IEP-

Toetsen  


