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1. Inleiding   
 

 
Beste ouders/verzorgers,    

   

Groep 8 is voor de kinderen -en waarschijnlijk ook voor u-  een bijzonder jaar. Natuurlijk 

omdat dit het laatste jaar op Prinsehaghe is, maar ook omdat het een jaar is waarin heel 

hard gewerkt zal worden, waarin het soms spannend zal zijn en waar de kinderen op een 

gezellige manier de basisschooltijd zullen gaan afsluiten. Door middel van dit 

informatieboekje willen wij u op de hoogte brengen van de belangrijkste informatie voor 

het komende schooljaar.  

   

Met vriendelijke groet,   

 

Saskia van Wieringen 

svwieringen@scoh.nl of via Social Schools 

werkdagen in groep 8: maandag, dinsdag en woensdag 

 

Amaryllis Frieser 

afrieser@scoh.nl  of via Social Schools 

werkdagen in groep 8: donderdag en vrijdag 

   

 

   

   

   

   

   

  

mailto:svwieringen@scoh.nl
mailto:afrieser@scoh.nl
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2. De schoolvakken   
   

De schoolvakken       Methode 
• Godsdienstonderwijs      Trefwoord 
• Spelling       Taalactief 
• Taal        Taalactief 
• Woordenschat      Taalactief 
• (Begrijpend) lezen      Nieuwsbegrip 
• Technisch lezen      Snappet 
• Studievaardigheden      Blits 
• Rekenen       Instruct 2 
• Wereldoriëntatie en burgerschap    Jeelo 
• Engels        Take it easy 
• Sociaal/ emotionele ontwikkeling    KWINK 
• Tekenen/ Handvaardigheid 
• Beweginsonderwijs 

 

We werken met rekenen, taal en spelling, Engels, Nieuwsbegrip in verschillende blokken/ 

thema’s gedurende 3 of 4 weken. Deze worden vervolgens afgesloten met een toets. De 

resultaten van de methodetoetsen registreren we in ons systeem Parnassys en zullen verwerkt 

worden in het rapport.  

 

Bewegingsonderwijs   

De lessen bewegingsonderwijs vinden plaats op maandag 13.00- 14.00 en op 

donderdag 8.30- 9.25.  

Vanaf februari heeft groep 8 ook op dinsdagochtend gym.  

Het is belangrijk dat de kinderen op deze dagen hun gymkleren (en eventueel gymschoenen) 

meenemen.  

Graag ook een handdoek en een deo-roller meenemen.  
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KWINK 

Vanaf dit schooljaar (22-23) starten we schoolbreed met de methode KWINK. Door de 

wekelijkse lessen van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent 

hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. We vinden het ontzettend belangrijk dat 

alle kinderen zich veilig en prettig voelen op school en in de klas.   

 

 

 

 

 

 

 

Jeelo  

Jeelo staat ongeveer drie keer per week op het programma. 

De thema’s van dit jaar zijn:  

➢ Omgaan met elkaar 
➢ Leren van de personen van vroeger 
➢ Maken van je eigen product 
➢ Omgaan met geld 
➢ Veilig helpen 
➢ Omgaan met natuur  

 

 
De leerlingen zullen tijdens de projecten zelfstandig, in tweetallen of in groepjes werken.  

Ook hopen we weer uitstapjes te maken of gastlessen te krijgen die passen bij het project. 

 

Naast de projecten van Jeelo besteden we ook aandacht aan de vaste vieringen zoals: 

Sinterklaas, Kerst en Pasen.    

   
Boekbespreking en werkstuk:   

Om te leren presenteren moeten de kinderen dit schooljaar een boekbespreking en een 

spreekbeurt houden. De kinderen horen ruim van te voren wanneer dit plaatsvindt, zodat zij 

zich goed kunnen voorbereiden. Fijn als u uw kind hierbij kan helpen. 
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3. Huiswerk   
   
Ook dit schooljaar krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Het doel van het huiswerk is om 

de lesstof in te oefenen en om te oefenen met het plannen, zodat ze goed voorbereid zijn op 

het voortgezet. Het is daarom verplicht om een agenda te hebben. Het zou prettig zijn 

wanneer u eens meekijkt in de agenda van uw zoon/dochter om te zien wat ze moeten 

maken en/of leren.    

   

Op woensdag worden de meeste huiswerkopdrachten meegegeven. De kinderen krijgen 

wekelijks het volgende huiswerk:   

 

Maakwerk:  

➢ woordenschat (www.taaloefenen.nl )          - elke maandag 
➢ (werkwoord)spelling (www.spellingoefenen.nl    - elke dinsdag 
➢ Redactiesommen (www.redactiesommen.nl)       - elke dinsdag 
➢ Nieuwsbegrip (snappet.)             - elke woensdag 
➢ Studievaardigheden www.digitaal.delubas.nl       - elke maandag  

Soms worden er nog extra werkbladen meegegeven.  

 

Leerwerk:  

➢ Woordenschat (12 woorden tussentoets)          - elke maandag 
➢ Engels (10 woorden tussentoets)           - elke vrijdag 
➢ Jeelo leersteen             - 1 of 2 per Jeelo project 
➢ Topgrafie (werelddelen)            - 1 per Jeelo project 

  

Het is belangrijk dat uw kind het huiswerk op tijd af heeft en/of goed heeft geleerd. 

We ontvangen graag van u een bericht als dit een keer niet is gelukt. Als het huiswerk niet op 

tijd af is noteren wij dit. Na 3x huiswerk ‘vergeten’ ontvangt u een bericht.  

Als een leerling 2x per vak een onvoldoende haalt, dan geven wij het resultaat mee zodat u het 

kunt zien en kan ondertekenen. Wij stellen u hiervan op de hoogte via Social Schools.  

  

http://www.taaloefenen.nl/
http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
http://www.snappet.nl/
http://www.digitaal.delubas.nl/
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4. IEP leerlingvolgsysteem  
   
Dit schooljaar zijn we overgestapt van het Cito leerlingvolgsysteem naar het IEP 

leerlingvolgsysteem. IEP staat voor: Inzicht Eigen Profiel 

 

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en 

creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een 

volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat 

het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich 

verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP 

leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart.   

De toetsen die in november afgenomen worden: 

Rekenen, Taalverzorging, Begrijpend lezen en Technisch lezen. 

Ook zullen we de sociale/ emotionele vragenlijsten door de kinderen laten invullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IEP Eindtoets 
Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om een 

eindtoets te maken. In april wordt bij groep 8 de IEP Eindtoets afgenomen. Deze toets toetst 

wat uw zoon/dochter in acht jaar heeft geleerd.    

   

De toets bestaat uit de onderdelen:   

- Lezen 

- Rekenen   

- Taalverzorging  

  



8 
 

5. Voortgezet onderwijs   
   
Advisering   

Het schooladvies wordt gebaseerd op onderstaande punten:   

- De leerling (ontwikkeling, werkhouding, huiswerkattitude en motivatie)   

- Toetsen Cito leerlingvolgsysteem gr.6/7 

- Entreetoets groep 7 

- Drempeltoets groep 8 

- IEP leerlingvolgsysteem groep 8   

- Resultaten van de methodegebonden toetsen   

   

Het adviesgesprek zal plaatsvinden in december. Tijdens dit gesprek krijgt u het advies van 

de leerkracht. Net als bij het start-en voortgangsgesprek dient uw zoon/dochter ook 

aanwezig te zijn.    

   

Heroverweging   

Het schooladvies, dus niet de eindtoets, is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen 

in het voortgezet onderwijs.   

Wanneer uw zoon/dochter de eindtoets in april beter maakt dan verwacht, dan mag de 

basisschool in samenspraak met ouders het advies heroverwegen. Dit kan leiden tot een 

wijziging van het schooladvies, maar het advies mag ook blijven zoals het is. Maakt een 

leerling de toets minder goed dan verwacht, dan mag de basisschool het advies niet 

aanpassen.    

   

Leerrichtingen VO 

   

 

         Vervolgstudie  

 

 

 

 

Voortgezet Onderwijs 

   

 

            Basisschool 
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6.  Afsluiting schooljaar 
 
Kamp   

Ook dit schooljaar gaan we weer op schoolkamp naar de Hellendoornse Berg van Landal 

Greenparks. Ruim van tevoren krijgt u hier alle informatie over.  

 

   

 

 

 

 

 

 
Eindfilm  

De leerlingen van groep 8 zullen aan het einde van het schooljaar een echte film 

opnemen waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Door een professioneel team wordt 

deze film opgenomen en gemonteerd. Op de afscheidsavond verschijnt uw kind 

dus op het witte doek. 
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7. Belangrijke data    
Hieronder een overzicht van een aantal belangrijke momenten in groep 8.   

    

Drempeltoets september/oktober 2022  

IEP begin groep 8 november 2022 

Adviesgesprekken december 2022 

Open dagen VO scholen   januari 2023  
   

Inschrijven voortgezet onderwijs   
   

februari 2023  

Bericht van toelating VO-school   
   

april 2023 

IEP Eindtoets  april 2023  
   

Uitslag Eindtoets IEP   
   

mei  

 Opnemen Eindfilm juni 

Schoolkamp   
   

juni 2023  

Afscheidsavond  
   

juni 2023 

Kennismaking VO   juni 2023 
   

   

Via Social Schools houden we u op de hoogte van de exacte data en van de extra uitstapjes en 

bijzonderheden. 
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