Algemene informatie:

centraal. Iedere les krijgen ze een oefendictee. Eens in
de 4 weken vindt er een toetsdictee plaats.

kinderen een presentatie aan het maken over een
willekeurig gekozen land uit Azië.

Gym:
Voor de gymlessen raden wij u aan om uw kind
makkelijke kleding aan te doen die dag. Voor de lessen
zelf is een sportbroekje met T-shirt of gympakje en
gymschoenen verplicht. Ze krijgen les van Gebert en een
aantal stagiaires.

Taal:
De taalmethode is opgebouwd uit meerdere
taaldomeinen, namelijk:
● Woordenschat
● Taal verkennen
● Spreken en luisteren
● Schrijven
● Presenteren en publiceren

Verkeer
Verkeer wordt gegeven door middel van de
verkeerskrant.
De verkeerkrant wordt uitgegeven Veilig verkeer
Nederland. Aan het einde van het jaar krijgen de
kinderen een theorie en praktijktoets.

Groep 8 gymt op maandag van 14:00 – 15:00 uur.
Lezen:
In groep 8 wordt het technisch lezen voortgezet met
behulp van de methode ‘Lekker lezen’. We streven er
naar om midden groep 8 AVI-niveau Plus te halen.
De leerlingen die dat niveau hebben behaald lezen
afwisselend in leesboeken, strips of informatieve
boeken.
Begrijpend lezen:
Voor begrijpend lezen werken we met “Nieuwsbegrip”.
Nieuwsbegrip is een nieuwe methode op school. Het is
een erg fijne methode om mee te werken aangezien het
actuele thema’s aansnijdt. Tijdens begrijpend lezen
staan de volgende leesmanieren centraal:
● Leesdoel bepalen
● Voorspellen
● Gebruik maken van voorkennis over het
onderwerp
● Jezelf vragen stallen tijdens het lezen
● Visualiseren van de tekst
● Samenvatten van de tekst
● Jezelf vragen stellen na het lezen van de tekst

Spelling:
In de methode “Staal” herhalen de kinderen de
spellingregels van de niet-werkwoorden, de werkwoorden
en grammatica. De kinderen krijgen 5 keer per week
spelling. Tijdens de lessen staan de categorieën

Rekenen:
In groep 8 staan in Wiswijz de volgende doelen centraal:
● Grote getallen
● Automatiseren optellen en aftrekken sommen
keer- en deelsommen.
● Meten: rekenen met het metriek stelsel
(omtrek, oppervlakte, inhoud enz.).
● Plattegrond.
● Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen
en delen.
● Breuken, procenten en kommagetallen
● Redactiesommen
Engels:
Voor Engels werken we met “Real English”. De volgende
doelen staan centraal:
● Luisteren
● Lezen
● Gesproken interactie
● Gesproken productie
● Schrijven
Schrijven:
In groep 8 staat het herhalen en automatiseren van het
methodische schrift (aan elkaar schrijven) centraal.
Leerlingen krijgen op schrijfmomenten ook de vrijheid
om hun eigen handschrift verder te ontwikkelen.
Aardrijkskunde, geschiedenis, Biologie/techniek:
Het eerste half jaar wordt dit thematisch behandeld.
De manier van presenteren verschilt. Ze moeten een
PowerPoint maken, een website, of een filmpje. De
onderwerpen variëren. We zijn dit jaar gestart met een
opdracht over het menselijk lichaam. Nu zijn de

CITO toetsen, NIO en Eindtoets
In januari vinden de Cito toetsen van het
leerlingvolgsysteem; begrijpend lezen. AVI, spelling,
wiskunde, woordenschat, studievaardigheden en DMT
plaats. De uitslag van deze toetsen wordt meegenomen
bij het geven van het definitieve advies voor het
VO-niveau. De NIO wordt in groep acht afgenomen
wanneer het voorlopig advies valt op VMBO k of lager.
De informatie die hieruit komt zorgt ervoor dat uw zoon
of dochter nog beter begeleid kan worden.
In april vindt een landelijke eindtoets plaats (De IEP).
We hopen dat deze het gegeven advies bevestigt.

