Faqta

In groep 8 krijgen de kinderen
EHBO. Het eerste halfjaar krijgen

Dit schooljaar starten wij met de

de leerlingen theorie- en

methode Faqta. Deze methode bestaat

praktijklessen. Met aansluitend

uit verschillende vakken: Geschiedenis,

het EHBO-examen. Wanneer dit

Aardrijkskunde, Topo en

behaald wordt krijgen de kinderen

Natuur/Techniek. We hebben om

een EHBO-diploma.

verschillende redenen voor deze

Contact

methode gekozen namelijk;
- Meer tijd voor persoonlijke begeleiding
- Iedere leerling leert op zijn eigen tempo
- Leerlingen leren onderzoek doen
- Leerlingen ontwikkelen de 21eeuwse
vaardigheden en worden mediawijs.
De methode werkt voor een groot
digitaal. De kinderen werken
voornamelijk in tweetallen. Naast het

Goed contact met elkaar is erg
belangrijk. Tussen ouder en kind,
tussen leerkracht en kind, maar
ook zeker tussen leerkracht en
ouder. Daarom is het fijn om korte
lijntjes met elkaar te hebben.
Mocht er iets zijn, kom dan gerust
na schooltijd even langs.

Groep 8

digitaal verkrijgen van informatie wordt
de informatie verwerkt in een
werkboekje.

Overige vakken
Naast Faqta gebruiken wij de volgende
methodes: Pluspunt (rekenen), Staal (taal
en spelling), Take it easy (Engels),
nieuwsbegrip (begrijpend lezen en de
Vreedzame school (sociale
vaardigheden).

De Triangel, Emmeloord

school nemen. Dit zal worden gecontroleerd en
bijgehouden. Wanneer leerlingen vijf keer het

Over groep 8
Voor u ligt een folder over groep 8 van de Triangel.
In deze folder willen wij u de belangrijkste
informatie geven. Mocht u na het lezen van de
folder nog vragen hebben, dan bent u van harte

huiswerk zijn vergeten, worden zij verwacht op
woensdagmiddag van 12.15 tot 13.15. De leerlingen
die het huiswerk altijd inleveren worden beloond.
Naast het vaste huiswerk, krijgen de leerlingen ook
incidenteel huiswerk mee. Denk hierbij aan Engels,
aardrijkskunde, verkeer, etc.

welkom om deze te stellen.

Agenda
Aan het begin van groep 8 krijgen alle leerlingen
een agenda. Hierin schrijven ze het huiswerk,
afspraken, cijfers, verjaardagen, uitjes, enz. Tot de
herfstvakantie zullen we de agenda regelmatig
samen controleren. Na de herfstvakantie zullen de
leerlingen dit zoveel mogelijk alleen moeten doen.
We zijn ze immers aan het voorbereiden op het
voortgezet onderwijs. Er wordt een schaduwagenda
bijgehouden. De leerlingen mogen hier altijd in
kijken om te controleren of hun agenda klopt.

Huiswerk
De leerlingen krijgen 3x per week vast huiswerk
mee. Dit wordt aan het begin van het schooljaar
uitgedeeld. De kinderen nemen het huiswerk mee
in de daarvoor uitgedeelde elastomap. Er wordt van
de leerlingen verwacht dat ze zelf ervoor zorgen dat
ze op de goede dag het juiste huiswerk mee naar

Ook dit jaar is er weer de huiswerkklas. Deze zal
plaatsvinden op maandag en donderdag van 15.30 16.00. De klas is bedoeld voor 2 groepen kinderen.
Kinderen die thuis niet de gelegenheid hebben om
rustig huiswerk te maken en kinderen die volgens
de leerkracht gebaat zijn bij huiswerkbegeleiding.
Voor het bijwonen van de huiswerkklas vragen wij
schriftelijk toestemming. Als uw kind in aanmerking
komt voor de huiswerkklas nemen wij als leerkracht
contact met u op. De klas zal 23 september
beginnen. De begeleiding is afwisselend in handen
van de leerkrachten van groep 5, 6, 7 & 8.

Cijferoverzicht
Alle leerlingen schrijven de behaalde cijfers in hun
agenda. Hierdoor kunt u gemakkelijk op de hoogte
zijn/blijven van de resultaten van uw kind.
Wij willen u vragen deze resultaten regelmatig te
bekijken in de agenda.

Boekverslag
In groep 8 maken we 1 boekverslag. Deze wordt
thuis gemaakt. De leerlingen krijgen informatie mee
naar huis waarin staat uitgelegd wat er van ze
wordt verwacht. Tussendoor mogen de leerlingen
het boekverslag inleveren om te laten checken of ze
goed op weg zijn. De uiterste inleverdatum van het
boekverslag wordt begin van het schooljaar
afgestemd.

Cito Eindtoets/advies
De eindcito vindt plaats in april.
Voorafgaand van de Cito Eindtoets wordt er een
advies gegeven voor de middelbare school. Wij
baseren ons advies op de methode- en nietmethode gebonden toetsen van groep 8 en van
voorgaande jaren. Ook kijken we sterk naar de
werkhouding, het agendagebruik en de
huiswerkattitude van een leerling. Deze onderdelen
samen bepalen ons advies.

