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Het doel van deze flyer 

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het 

helaas niet mogelijk om onze jaarlijkse klassenavond 

te organiseren. Om u als ouder/verzorger toch van 

alle relevante informatie te voorzien, is deze flyer 

gemaakt. Onze intentie is om u zo volledig mogelijk 

te informeren. Mocht u echter zaken missen of 

vragen hebben, schroom dan niet om via Social 

Schools contact met ons op te nemen. 

De groep 

Groep 8 bestaat uit 25 leerlingen, 13 meisjes en 12 

jongens. 

De leerkrachten 

Meester Hans is de gehele week de leerkracht van 

deze groep. 

 

Contact met ouders 

Allereerst wil ik aangeven dat ik het contact met 

ouders heel belangrijk vind. Mocht u een korte 

mededeling hebben of iets anders kort kwijt willen 

(artsenbezoek, etc.) kunt u altijd bellen of een bericht 

sturen via Social schools. Mocht er iets anders spelen 

dan plan ik graag een gesprek in. Zulke zaken dus 

liever niet via de mail. Als ik iets van belang vindt om 

met u te delen, dan zal ik contact met u opnemen. 

Voor 8.15 uur en tussen 14.15 uur en 14.45 uur 

hebben we pauze en alleen beschikbaar voor 

dringende zaken.  

Afwezigheid  

Afmelden van kinderen die door ziekte of om een 

andere reden niet naar school kunnen, moet 

telefonisch (0573-252439) worden gedaan.   

 

Onze werkwijze 

De kinderen werken in de klas met een weektaak. Op 
de weektaak moet het werk voor de week worden 
ingepland. Bepaald werk kunnen de leerlingen 
zelfstandig maken, bij ander werk moet er eerst 
instructie worden gegeven. Dit weten de leerlingen 
bij het inplannen van hun werk. Kinderen die extra 
instructie nodig hebben krijgen dit tijdens de les, 
takentijd of tijdens de inloop. Ik probeer er naartoe 
te werken dat kinderen zelf aangeven waar ze uitleg 
bij willen. Eigenaarschap staat voorop in de lessen, 
waarbij de leerling verantwoordelijk is voor zijn eigen 
leren en de leerkracht ze hierbij begeleid. 

Sinds dit jaar heeft elke leerling een chromebook tot 
zijn/haar beschikking. Onze rekenmethode wordt 
gemaakt op de chromebook. Verder zal deze worden 
ingezet om bepaalde vakken extra te oefenen. 

Dit jaar gaat een overgangsjaar worden m.b.t. de 
methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde, 
geschiedenis en natuur). In de groepen zullen 1 of 2 
methodes worden getest om volgend kalenderjaar 
(januari 2021) een methode te kunnen kiezen. De 
nieuwe methode zal in ieder geval geïntegreerd zijn. 
Dit betekent dat de vakken aardrijkskunde, natuur en 
geschiedenis niet meer als apart vak worden 
aangeboden, maar als 1 vak. 

Onderzoekend leren 

In de klas zullen we geregeld bezig zijn met 
onderzoekend leren. Soms doen we dit aan de hand 
van een thema en soms wanneer er een vraag bij de 
leerlingen speelt.  

 

 

 



  

 

Gymtijden/gymspullen 

Groep 8 heeft elke donderdagochtend gymnastiek. 

Douchen na tijd is niet verplicht, maar wel opfrissen. 

Het gebruik van deo mag alleen d.m.v. een deoroller. 

Huiswerk 

In groep 8 krijgen de leerlingen elke week huiswerk 

mee naar huis en dit noteren ze in hun agenda. Dit 

doen we om de leerlingen extra te laten inoefenen 

en om ze beter voor te bereiden op het voortgezet 

onderwijs. Het huiswerk wordt op school nagekeken 

en besproken. Wanneer het huiswerk niet af is of niet 

is meegenomen naar school, dan wordt er een 

aantekening gemaakt. Wanneer de leerling drie 

aantekeningen binnen een aantal weken heeft, krijgt 

de leerling extra huiswerk en bij twee keer drie 

aantekeningen worden de ouders op de hoogte 

gesteld.  

Het huiswerk zal veelal bestaan uit oefenbladen en 

leerwerk van verschillende vakken. Tevens moeten 

de leerlingen een boekbespreking van een 

Nederlands boek en een Engels boek houden en 

maken ze drie werkstukken, waarvan ze er één 

moeten presenteren.  

Klassenouders  

Zoals elk jaar ben ik op zoek naar 2 of 3 

klassenouders om de groep te ondersteunen bij 

activiteiten. Mocht u dit graag willen, kunt u zich 

aanmelden bij mij. 

 

Eigen materialen  

Uw kind krijgt het benodigde schrijfgerei van school. 

Het is hierdoor overbodig om dit soort dingen ook 

nog van huis mee te nemen.  De al eerdergenoemde 

agenda moet wel zelf aangeschaft worden, maar kan 

niet verplicht worden. 

Mobiele telefoons moeten bij binnenkomst worden 

uitgeschakeld en in de schooltas bewaard worden. 

Het meenemen van mobiele telefoons is geheel voor 

eigen risico. 

Bijzondere activiteiten dit leerjaar 

 
Advies voortgezet onderwijs 
In groep 8 zal uw kind in de loop van het jaar een 
advies krijgen voor het best passende niveau voor 
het voorgezet onderwijs. Hierbij kijken we naar de 
resultaten van uw kind op school en zijn/haar 
werkhouding in de klas. In eerste instantie zal bij het 
eerste gesprek in november met u gesproken worden 
over een voorlopig advies en tijdens de tweede 
gesprek in februari zal het definitieve advies met u 
besproken worden. Na het tweede gesprek kunt u uw 
kind aanmelden voor een middelbare school. Tijdens 
de open dagen op de middelbare scholen kunt u een 
indruk krijgen van de verschillende scholen en zo met 
uw kind een weloverwogen keuze maken. De data 
voor deze open dagen krijgt u van ons als deze 
allemaal bekend zijn. 
 
Schoolkamp en musical 
Woensdag 16 juni 2021 gaan de leerlingen van groep 
8 op schoolkamp en rond de meivakantie beginnen 
we met het oefenen voor de musical. De musical zal 
in de laatste schoolweek op dinsdagavond 13 juli 
2021 worden opgevoerd in de schouwburg.  
 
Westerbork  
De leerlingen zullen een bezoek brengen aan Kamp 
Westerbork en aan de Synagoge en Moskee in 
Lochem. 

Andere zaken 

Social media als whatsapp en tiktok worden steeds 
meer gebruikt in groep 7. Dit jaar zal ik hier een 
aantal lessen aan wijden. M.n. wat je beter wel en 
niet online kunt doen. Probeer als ouder altijd inzicht 
te hebben in wat je kind online doet. Maak de 
afspraak met kinderen dat alles transparant moet zijn 
en dat jullie als ouder altijd mogen kijken wat een 
kind online doet. 

 


