Informatie voor groep 8 Andreashof
Groep 8 is in verschillende opzichten een bijzonder jaar. Afscheid nemen van de basisschool, een
nieuwe school kiezen. De leerkrachten van groep 8 begeleiden de kinderen en ouders in het maken
van de juiste keuze voor de leerling naar het voortgezet onderwijs.
Werken in groep 8
De kinderen hebben een inloop van 10 minuten om in de klas te komen. Om half 9 starten we in
groep 8 met lezen. Kinderen zijn zelf eigenaar om te kiezen voor welk vak ze instructie willen
krijgen. Ze kijken naar het doel van de les en horen van de leerkracht wanneer en waar welke uitleg
wordt gegeven. In groep 8 hebben de kinderen geleerd om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun
eigen leerproces. De weektaak staat vermeld in Classroom. In deze weektaak staan ook de extra
“klaar” opdrachten. Ook voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben staan deze opdrachten
hierin vermeld.

Met welke methoden werken wij in groep 8:
- Taal Actief 4 (taal, spelling, spreken/luisteren en stellen) Met spelling ligt de nadruk dit jaar erg op
de werkwoordspelling
- Wereld in getallen 5 Dit schooljaar ligt de nadruk op cijferend optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en delen, breuken optellen, aftrekken vermenigvuldigen en delen,
procenten en verhoudingen.
- Lezen: (vrij lezen, boeken uit de bibliotheek en Boekies)
- Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
- Zaakvakken: Blink ( Aardrijkskunde, geschiedenis, Natuur&techniek) Ieder blok wordt bij
deze vakken afgesloten met een creatieve opdracht.
- Verkeer
- Engels ( take it easy)
- Schrijven ( Pennenstreken)
- Identiteit/burgerschap

Speciale taken:
Dit jaar gaan de kinderen werken aan:
-Boekbespreking
-Werkstuk
-Presentatie
-Spreekbeurt
-Skills for Kids level 2
-Mediawijsheid
Het volgen van de kinderen
● Rapport 2x per jaar
● Kind-ouder-leerkrachtgesprek 2 x per jaar, via Parro krijgt u een uitnodiging
● Ouderportaal Parnassys, hier kunt u zelf uw kind volgen
● Toetsen: Diatoetsen, Diaeindtoets in april
● Classroom, weektaak
● Reflectie: wekelijks korte gesprekjes met de kinderen n.a.v. de resultaten
Zorg/ extra begeleiding
● Onze IB-er is: meester Nick. Hij is het aanspreekpunt over de zorg op onze school.

Vakrooster:
- Bewegingsonderwijs: maandag met de hele groep, vrijdag de halve groep door meester Hans.
- Drama: vrijdag halve groep om de week door meester Paul.
- Muziek: dinsdag halve groep elke week door meester Freek.
- Wetenschap&techniek: maandag halve groep
- Kunst: donderdag halve groep
Huiswerk
De kinderen in groep 8 krijgen op drie dagen huiswerk mee om thuis te maken. Maandag
(woordenschat), woensdag (Engels) en vrijdag (rekenen) krijgen ze het mee naar huis en de week
erna wordt het besproken in de klas.

Voortgezet Onderwijs
De kinderen krijgen in november tijdens het kind-ouder gesprek het voorlopig advies te horen. Zo
kunnen ze zich gaan oriënteren op de verschillende Voortgezet onderwijsscholen. In November is er
een onderwijsmarkt op de Andreashof. In januari zijn de diatoetsen van het leerlingvolgsysteem.
Tevens gaan de kinderen met de klas verschillende scholen bezoeken tijdens de oriëntatie
middagen. In februari krijgen de kinderen tijdens het kind-ouder gesprek het definitief advies en de
unieke code. Met deze code kunnen de kinderen zich inschrijven bij het Voortgezet Onderwijs.
Uiteindelijk streven we ernaar dat alle leerlingen voor de voorjaarsvakantie zijn ingeschreven bij hun
nieuwe school.
Musical
Als afsluiting van een bijzonder schooljaar werken we met de kinderen aan een musical. Hiermee
starten we na de meivakantie. In de laatste week van het schooljaar wordt deze musical opgevoerd
voor alle leerlingen van de Andreashof en als afsluiter voor alle ouders van de kinderen met
aansluitend een feestavond.

Activiteitenweek
In juni vindt de activiteitenweek plaats. Door middel van deze week hebben de kinderen heel veel
plezier onderling. In deze week vinden er leuke activiteiten plaats, zoals naar het strand, survival,
dagje pretpark, nachtje slapen op school.

Parro
Via de mail ontvangt u een uitnodiging voor de oudercommunicatie app Parro. De
leerkrachten kunnen korte info/foto’s/nieuwtjes appen naar de ouders. Ook kunnen er
mededelingen langskomen of wordt uw hulp gevraagd bij activiteiten. Via deze app
sturen wij een uitnodiging voor het kind-ouder-leerkrachtgesprek.
Algemeen
● Eten en drinken: De kinderen eten hun meegebrachte spullen op, geeft u niet teveel
mee en ook geen snoep/chocolade aub. Op dinsdag en donderdag hebben wij onze
fruitdagen. Het is dan de bedoeling dat alle kinderen iets van fruit meenemen.
Natuurlijk mag fruit ook elke dag.
● Overblijven: Veel kinderen maken momenteel gebruik van de overblijf. Wij eten
allemaal eerst met de stamgroep in de klas met de juf en na het eten gaan wij
buitenspelen met een leerkracht.
● Verjaardag: De kinderen mogen in hun groep trakteren met een verpakte traktatie. Dit
doen we aan het eind van de dag/ochtend. De kinderen nemen de gekregen
traktatie mee naar huis.
We willen samen en met elkaar werken aan het eigen leerproces van de kinderen.

