Rekenen, spelling en lezen

Cito Entreetoets

Voor rekenen wordt de methode

In groep 7 nemen wij de entreetoets af.
Deze toets is ter voorbereiding op groep
8. Wij gebruiken de uitslag van de toets
om te kijken waar wij de leerlingen in
groep 8 nog mee moeten helpen.

Pluspunt gebruikt. In groep 7 werken de
leerlingen deels vanuit het lesboek en
deels op de laptop via Gynzy. Belangrijke
dingen die in groep 7 aan bod komen bij
rekenen zijn; cijferend rekenen, rekenen
met procenten en het optellen en
aftrekken van breuken.
Voor taal en spelling wordt de methode
Staal gebruikt. Bij taal werken we binnen
verschillende thema’s. Bij spelling
worden er nieuwe categorieën geleerd,
aan het eind van het schooljaar hebben
we er 34. Daarnaast is er veel aandacht
voor de grammatica en
werkwoordspelling.
Naast het lezen in een boek, stripboek of
informatief boek maken wij gebruik van
de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip
levert actuele teksten aan waar de
leerlingen verschillende opdrachten bij
maken. Daarnaast oefenen we het
begrijpend lezen ook met de
oefenboekjes van Junior Einstein.

Er wordt vanuit CITO een voorlopig
schooladvies gegeven. Dit betekent niet
dat uw kind ook naar dit niveau gaat. Wij
als school geven pas in groep 8 een
schooladvies. Daarbij kijken we ook naar
de behaalde resultaten van de afgelopen
jaren, de inzet van de leerling en het
maken van huiswerk. De entreetoets
vindt dit schooljaar plaats op 14, 15 en 16
april.

Groep 7

Verkeersexamen
In groep 7 doen de leerlingen mee aan
het verkeersexamen. Dit bestaat uit een
theoretisch gedeelte en een praktijk
gedeelte. Wanneer de leerlingen voor
beide slagen ontvangen zij het diploma.

Gym
In groep 7 hebben de leerlingen gym op
vrijdagmiddag. Iedere vrijdag moeten de
leerlingen hun gymkleding en een fiets bij
zich hebben, anders kunnen zij niet
meedoen aan de gymles.

De Triangel, Emmeloord

Over groep 7
Voor u ligt een folder over groep 7 op de Triangel.
In deze folder staat de algemene informatie over
groep 7. Heeft u naderhand nog vragen kunt u die
altijd aan mij stellen.

Agenda
Alle leerlingen van groep 7 hebben een agenda
gekregen. De leerlingen nemen deze agenda iedere

Naast het vaste huiswerk, krijgen de leerlingen ook
incidenteel huiswerk mee. Dit is leerwerk, denk
hierbij aan Engels, aardrijkskunde, verkeer, etc. In
groep 7 krijgen de leerlingen minimaal 1 week om
dit te leren. Ieder schooljaar is er een huiswerkklas.
Deze is op maandag en donderdag van 15.30 16.00. De klas is bedoeld voor 2 groepen leerlingen.
Leerlingen die thuis niet de gelegenheid hebben om
rustig huiswerk te maken en leerlingen die volgens
de leerkracht gebaat zijn bij huiswerkbegeleiding.
Voor het bijwonen van de huiswerkklas vragen wij
schriftelijk toestemming. De klas zal 23 september
beginnen. De begeleiding is afwisselend in handen
van de leerkrachten van groep 5, 6, 7 en 8.

Vreedzame school
We werken met de methode Vreedzame school.
Deze methode is onze handreiking voor de socialeemotionele ontwikkeling. In groep 7 kunnen de
leerlingen solliciteren naar mediator. De taak van
de mediator is om leerlingen te helpen bij het
oplossen van conflicten. Deze leerlingen hebben
dan samen met de leerkrachten pleinwacht.
Wanneer leerlingen mediator willen worden
kunnen zij solliciteren voor deze taak. Wanneer ze
worden uitgekozen krijgen ze daarvoor een cursus.

Laptops

dag mee naar school. Ze houden daar hun agenda,
afspraken, cijfers en verjaardagen in bij. De

Boekverslag

leerkracht heeft een schaduwagenda. Deze agenda
ligt voor in de klas. Leerlingen kunnen daar altijd in
kijken wanneer ze wat gemist hebben.

Huiswerk
In groep 7 krijgen de leerlingen 2 keer per week
huiswerk mee. Op maandag krijgen ze
rekenhuiswerk en op donderdag taal/ spelling
huiswerk. De leerlingen nemen het huiswerk mee in
de map die ze van school gekregen hebben. Op de
aangegeven dag moeten de leerlingen het huiswerk
bij zich hebben en kijken wij het samen na. Mocht
een leerling 5 keer het huiswerk niet bij zich
hebben wordt de leerling verwacht op
woensdagmiddag van 12:15 tot 13:15.

In groep 7 maken de leerlingen een boekverslag. De
leerlingen krijgen een blad mee naar huis waar
precies op staat hoe ze het boekverslag moeten
maken. De leerlingen maken dit boekverslag thuis.
Op school worden de opdrachten uitgelegd en is er
gelegenheid om vragen te stellen.

Faqta
Dit schooljaar maken we gebruik van de nieuwe
methode Faqta. Dit is onze methode voor
wereldoriëntatie en natuur en techniek. Het is een
methode waarbij de leerlingen wisselend gebruik
maken van de digitale omgeving en hun
werkboekjes.

In groep 7 gebruiken wij laptops voor ons
rekenwerk. De leerlingen zullen een heel aantal
lessen verwerken met het programma Gynzy. Het
voordeel hiervan is, dat de leerlingen sommen
krijgen op hun eigen niveau. Daarnaast kan de
leerkracht direct zien hoe de leerlingen de
opdrachten maken en zo de leerlingen beter
begeleiden. Daarnaast wordt de laptop gebruikt
voor onze nieuwe methode Faqta.
Een leerling deelt een laptop met een leerling uit
groep 8. Wij maken om de beurt gebruik van de
laptops. Wij verwachten dat de leerlingen zuinig
met de laptop om zullen gaan.

