Klasseninfo Groep 7 (september 2017)
Beste ouders,
In deze klasseninfo vindt u specifieke informatie van groep 7.
Wij hopen dat deze info u voldoende informatie geeft op de meeste en belangrijkste vragen.
Taal
De volgende onderdelen worden elke week behandeld: spelling, woordenschat, taal
verkennen, spreken & luisteren en schrijven.
De taalmethode 'Taal Actief 4' werkt met een niveausysteem: één-ster, twee-sterren en driesterren. Iedere les start met een opdracht 'Eerst proberen'. Afhankelijk van het aantal goed
gemaakte opdrachten, maken de leerlingen de verwerkingsopdrachten van één-ster en tweesterren of twee-sterren en drie-sterren. Hoe méér sterren des te moeilijker de
verwerkingsopdrachten zijn.
Eén keer per vier weken worden de geoefende onderdelen getoetst. Daar waar nog hiaten
zijn, wordt extra oefenstof aangeboden.
Lezen
Bij leesonderwijs gaat het om drie dingen: technisch lezen, begrijpend lezen
en leesplezier. Deze drie hangen zeer nauw samen.
Onze methode Leesparade biedt daarom een compleet geïntegreerd programma voor
voortgezet leesonderwijs.
Daarnaast is er veel aandacht voor de woordenschatontwikkeling . Dit is van grote invloed op
de ontwikkeling van de leestechniek en het leesbegrip.
Bij Leesparade krijgen alle kinderen zoveel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen op hun
eigen niveau.
De methodes Grip op lezen en Blits richten zich op begrijpend en studerend lezen.
Op school hebben we een schoolbibliotheek met een flink aantal boeken. Lezen is van groot
belang. Probeer daarom ook regelmatig thuis met uw kind te lezen.
Alle kinderen zijn lid van de bibliotheek van Uithoorn. Heeft uw kind nog geen
bibliotheekpasje dan kunt u in de bibliotheek van Uithoorn gratis een pasje ophalen. Geef bij
de informatiebalie aan dat uw kind op basisschool De Zon zit. Ons bibliotheek systeem is
gekoppeld aan het systeem van de bibliotheek Uithoorn.
Rekenen
De rekenmethode “De wereld in getallen” werkt met een niveausysteem: één-ster, tweesterren en drie-sterren. Het twee-sterren niveau is het basisniveau. In het één-ster niveau
worden de minimumdoelen behandeld, op één manier en met makkelijker getallen. Het driesterren niveau is voor de leerlingen die meer aankunnen.
Naast deze niveau-indeling kan er ook nog gedifferentieerd worden op tempo. De leerlingen
maken dan bijvoorbeeld minder rijtjes, maar wel op hun eigen niveau.
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Enkele keren per jaar wordt gekeken of de leerlingen nog op het juiste niveau werken. Het is
mogelijk dat ze dan wisselen van niveau.
Verkeersexamen
In april krijgen de kinderen in groep 7 een verkeersexamen van 3VO. Het examen bestaat uit
een theoretisch en praktisch gedeelte.
Tijdens de verkeerslessen wordt het theoretische gedeelte geoefend. De kinderen kunnen
thuis ook een proefexamen maken op de site van 3VO.
Voor het praktische gedeelte gaan we met de fiets naar Uithoorn. Wij geven op tijd aan
wanneer dit examen is, zodat u kunt zorgen dat de fiets van uw kind in orde is.
Als het kind voor beide delen slaagt, ontvangt hij/zij zijn/haar verkeersdiploma.
Voorafgaand aan het praktisch verkeersexamen zal er een aantal praktijklessen worden
gegeven.
Engels
Er wordt gewerkt met de methode: Real English. Door middel van afwisselende
lesactiviteiten, worden er zes vaardigheden aangeboden: kijken en luisteren, lezen, spreken,
grammatica, schrijven en woordenschat.
De Engelse lessen zijn een oriëntatie op het Engels, maar tegelijkertijd wordt er een goede
basis gelegd voor de verdere taalontwikkeling van de leerling.
Dit jaar worden er toetsen opgegeven die de kinderen thuis moeten leren.
Er wordt ook gelet op de schrijfwijze van de Engelse woorden.
Techniek
Techniek is een vast onderdeel van ons lesprogramma. Wij gebruiken hiervoor onder andere
de Techniektorens en de kisten van Ontdekplek, waarbij de kinderen in verschillende
werkvormen aan techniek werken. De methodes bestaan uit leuke en uitdagende leskisten.
We hebben op De Zon een prachtig technieklokaal, waardoor we veel extra mogelijkheden
hebben.
Gymnastiek
De gymlessen worden in de sporthal gegeven, waarna het gebruikelijk is dat de kinderen
douchen. Mocht uw kind niet kunnen gymmen en/ of douchen, moet u als ouder daarvoor
een briefje meegeven.
Als de kinderen hun gymspullen vergeten proberen ze gymkleding van een leerling uit een
andere klas te lenen. Kinderen mogen niet naar huis onder schooltijd om hun gymspullen te
halen. Wanneer de gymlessen plaatsvinden, kunt u vinden in de schoolgids.
Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de
leerkracht in de klas geeft. Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden
of te verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect.
Zelfstandig werken
De kinderen van groep 7 werken in de klas met een weektaak.
De weektaak bestaat uit diverse vakken. De leerkracht bespreekt samen met de kinderen de
weektaak.
De kinderen krijgen elke dag tijd om zelfstandig aan hun weektaak te werken.
Door te werken met een weektaak, leren de kinderen hoe ze hun werk kunnen plannen. Ook
leren zij hiervoor verantwoordelijkheid te nemen.
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Huiswerk
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen op vrijdag huiswerk mee. Dit zullen we bespreken op
dinsdag en vrijdag. Het doel van huiswerk is:
- kinderen te laten wennen aan de regelmaat van huiswerk;
- kinderen leren plannen.
Dit is belangrijk in het voortgezet onderwijs. Het huiswerk wordt gezamenlijk in de klas
nagekeken en besproken. Het gaat altijd over een onderwerp dat de kinderen al geleerd
hebben in de klas, het mag niet nieuw voor ze zijn. Als er dagen zijn dat uw kind het
huiswerk niet kan maken, help uw kind hier dan vooraf aan te herinneren, zodat uw kind
zijn/haar huiswerk goed leert plannen. Verjaardagen, feestjes e.d. gelden niet als excuus om
het huiswerk niet af te hebben.
De kinderen moeten het huiswerk altijd meenemen in een huiswerkmap.
Toetsen
Naast het huiswerk is het mogelijk dat kinderen werk mee naar huis nemen om te leren voor
een toets. Dit zal zijn voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en
Engels. Hiervoor krijgen zij een samenvatting van het betreffende thema. Wij geven de toets
minimaal een week van te voren op. Dit is ook te vinden in de digitale agenda op de website.
Pre-advies
Aan het einde van het schooljaar wordt er een pre-advies voor uw kind opgesteld. Het doel
van een pre-advies in groep 7 is om alvast richting geven aan het niveau van het Voortgezet
Onderwijs.
Het pre-advies komt tot stand door de uitslagen van het leerlingvolgsysteem, de overige
schoolprestaties, werkhouding, zelfstandigheid, de motivatie, de huiswerkattitude en de
inzet.
Het is een voorlopig advies. De ontwikkeling van uw kind wordt in groep 8 opnieuw bekeken,
om het definitieve advies samen te stellen. Het definitieve advies van groep 8 volgt in januari
2018.
Het pre-advies wordt in samenspraak met de leerkrachten van groep 7, IB en de directie
geformuleerd.
Om u zo goed mogelijk te informeren is er een VO-voorlichtingsavond. U ontvangt te zijner
tijd een uitnodiging van ons.
Digitale agenda
Op de website van de school staat bij groep 7 de agenda. Hierop noteren wij speciale zaken
en de data van de toetsen.
Map
De kinderen hebben een map voor het opbergen van werkbladen nodig. Wilt u er een voor
uw kind aanschaffen als uw kind er nog geen heeft? De map mag mee naar huis genomen
worden. Wel dient de map de volgende dag weer op school te zijn.
Corvee
Elke week zullen er een aantal kinderen corvee hebben. Dit houdt in dat het lokaal wordt
opgeruimd na schooltijd.
Het kan dus zijn dat uw kind iets later uit school komt wanneer hij of zij corvee heeft.
Werk afmaken
Het kan voorkomen dat uw kind het werk moet/wil afmaken na schooltijd. Dit kan tot 15.30
uur en op woensdag tot 12.15 uur.
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Tenslotte
We hopen op een leuk en leerzaam schooljaar voor uw kind.
Heeft u nog vragen, komt u dan gerust even langs.
Met vriendelijke groeten,
Groep 6/7: Bianca Kaneman en Sarah Bosland
bianca@basisschooldezon.nl, sarah@basisschooldezon.nl
Groep 7: Angèl Jansen en Jessica Lodeweegs
angel@basisschooldezon.nl, jessica.l@basisschooldezon.nl
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