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WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2017-2018 
 
Groep 8 
Groepsleider:  Bert van der Lijn  
Groepsleider:  Janna van der Meer (op 16 vrijdagen)  
 
 

 
Weekopening / Dagopening:  
De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen worden verteld.  
 
Godsdienst/Kanjerles:  
Godsdienst: 
In de methode Trefwoord staan verhalen, liederen en verwerkingen per week aangegeven. 
Deze methode wordt als leidraad gebruikt naast andere materialen.  
Kanjerles: 
In de verschillende kanjerlessen wordt nog meer aandacht besteed aan normen en waarden. 
 
Rekenen:  
Snappet. We gebruiken de tablet (Snappet) als digitaal leerboek en werkschrift. 
 
Lezen / Taal / Spelling / Stellen (+Spreekbeurt):  
Snappet. We gebruiken de tablet (Snappet) als digitaal leerboek en werkschrift. 
Het creatief schrijven wordt geoefend via een boekje met verschillende opdrachten. 
Alle kinderen zullen individueel een spreekbeurt moeten houden over een zelf gekozen 
onderwerp. 
De kinderen lezen regelmatig in hun leesboek en schrijven een boekverslag. 
Ook wordt er gewerkt met de leesmethode Timboektoe. 
 
Begrijpend/Studerend lezen:  
Methode Tekstverwerken. Met behulp van o.a. deze methode wordt het begrijpend en 
studerend lezen geoefend. Het geoefende wordt o.a. met toetsen gecontroleerd. Begrijpend 
en studerend lezen is tevens een onderdeel van alle lesvakken. 
 
Frysk/Engels:  
Frysk: 
Methode StudioF. Met behulp van de methode zijn we bezig met de Friese taal. Ook worden 
er naast de methode andere materialen gebruikt. 
Engels: 
Methode The Team. Met behulp van deze methode zijn we bezig het eerste Engels te leren 
praten, lezen en schrijven. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met en toets/dictee. 
 
Werkblok:  
De kinderen leren werkstukken maken m.b.v. verschillende materialen. De werkstukken 
worden o.a. gemaakt m.b.v. de computer.  
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Geschiedenis / Aardrijkskunde:  
Geschiedenis: 
Methode Speurtocht. Er zijn kijk-, luister-, info- en doelessen. We behandelen 2 tijdvakken 
per blok. Het leerjaar bestaat uit 4 blokken. De leerstof wordt op school geoefend en 
ingestudeerd aan de hand van begrippen. Na ieder blok volgt een toets. 
Aardrijkskunde: 
Methode De Blauwe Planeet. In groep 8 ligt de nadruk op De Wereld. Er zijn kijk-, luister-, 
info- en doelessen. Naast de methode worden atlassen, wandkaarten, dvd’s en andere 
materialen gebruikt. Dit zal vooral worden getoond op het Activboard. De leerstof wordt op 
school geoefend en ingestudeerd aan de hand van begrippen. Na ieder blok volgt een toets. 
 
Biologie:  
In de eerste helft van het schooljaar krijgt groep 8 EHBO-les. Deze lessen worden afgesloten 
met een examen.  
 
Beeldende Vorming:  
Tijdens deze lessen leren de kinderen met verschillende materialen werken en worden een 
aantal technieken aangeleerd. 
 
Muziek / Drama:  
In de muzieklessen wordt gezongen en er worden nieuwe liederen aangeleerd. Ook kan er 
gebruik gemaakt worden van muziekinstrumenten e.d. Verder wordt er aandacht besteed 
aan dans en toneel (o.a. als voorbereiding op de afscheidsmusical). 
 
Gymnastiek:  
De lessen komen hoofdzakelijk uit de methode Basislessen Bewegingsonderwijs. Als het 
weer het toelaat, worden de lessen op het sportveld gegeven.  
 
 
 
Computers: 
De computers worden bij verschillende lessen ingezet en gebruikt. 
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Belangrijke weetjes groep 8 
 
Huiswerk 

1. Aardrijkskunde (topografie) / Geschiedenis / Biologie (EHBO): De op school 
behandelde en geoefende leerstof kan thuis nog een keer doorgelezen en geleerd 
worden. 

 
2. Iets extra’s: Zo nu en dan kan het zijn dat de leerlingen een werkblad mee naar huis 

krijgen van bijvoorbeeld rekenen o.i.d. Dit als extra oefening. 
 

3. Muiswerk: Er kan zowel op school als thuis geoefend worden via dit 
computerprogramma. 
 

4. Website: In de groep 8-map op de website van onze school zijn handige links te 
vinden voor de kinderen. 

 
Agenda:  Het te leren werk wordt bijgehouden in de agenda. Ook noteren de leerlingen 

andere belangrijke zaken in hun agenda. De agenda moet iedere dag worden 
meegenomen naar huis en naar school.  

 
Leertip:  Spreek een vaste leertijd af met uw kind! 
 
Handig om te weten: Schoolwerk wordt altijd ’s ochtends ingeleverd! 

 
 

Werkstukken 
In groep 8 zal minimaal één werkstuk moeten worden gemaakt. Dit zal hoofdzakelijk op 
school moeten gebeuren. Voor het maken van een werkstuk gelden een aantal 
schoolafspraken. De leerlingen kennen deze afspraken. Einddatum: 26 januari 2018. 

 
Boekverslag (schriftelijk) 
De kinderen moeten minimaal één schriftelijk boekverslag maken op school. Het boek mag 
eventueel thuis (uit)gelezen worden. Voor het maken van een boekverslag gelden een aantal 
schoolafspraken. De leerlingen kennen deze afspraken. Einddatum: 20 september 2017. 

 
Spreekbeurt 
In groep 8 houden de leerlingen een spreekbeurt over een zelf gekozen onderwerp. 

 
Klassendienst 
De kinderen weten ruim van tevoren wanneer en met wie ze klassendienst zijn.  

 
Gymnastiek 
Dinsdag (8.30-9.15 uur) & Vrijdag (13.15-14.00 uur)  
 

Klassenouder 
… 
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(Enkele) Bijzondere dagen groep 8 ~ 2017-2018 
 

Datum Bijzonderheid 
 

Dinsdag 3 oktober 1e les EHBO 
 

Woensdag 27 september  
 

Start Kinderpostzegelactie 

Woensdag 4 oktober Inleveren bestellingen kinderpostzegels 
 

November  
 

V.O. gesprekken (voorlopig advies) (15 min.) 

Woensdag 8 november  
 

Bezorgen bestellingen kinderpostzegels 

Maandag 5 december  
 

Sinterklaas vieren 

Eind december EHBO-examen (o.v.b.) 
 

Januari/februari 
 

Open dagen VO 

Week (4)/5/6 
 

Toetsen Leerlingvolgsysteem (LOVS) 
  

Februari 
 

V.O. gesprekken (definitief advies) (15 min.) 

April Schoolvoetbal  
 

Dinsdag 10 april 
 

Kazemattenmuseum + Joure (zwemmen) 

Vrijdag 13 april 
 

Herdenking monument Balk 

Di. 17 en wo. 18 april 
 

Centrale Eindtoets Basisonderwijs 

Wo. 6, do. 7, vr. 8 juni  
 

Schoolkamp 

Woensdag 18 juli  
 

Afscheid groep 8 
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De begeleiding van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO)  

 

Aan het eind van groep 8 verlaten alle leerlingen de basisschool en gaan naar het 

Voortgezet Onderwijs (V.O.). Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, gebeurt 

in de loop van groep 8 het volgende: 

 

 Oktober: Om in aanmerking te komen voor LWOO (Leerwegondersteunend 

Onderwijs) zal mogelijk deelgenomen worden aan een Intelligentie Onderzoek (NIO = 

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). 

 Oktober: Leerkrachten van de groepen 7 en 8, de Intern Begeleider en de 

schoolleider overleggen om voor elke leerling van groep 8 tot een voorlopig 

schooladvies voor het V.O. te komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens 

die de school heeft verzameld van de leerling: rapport, leerlingvolgsysteem, de 

werkhouding en de sociaal emotionele ontwikkeling. 

 November: Tijdens een gesprek tussen ouders, leerling en de leerkracht van groep 8 

wordt toegelicht welk voorlopig advies voor het V.O. de school heeft. O.a. de 

Plaatsingswijzer speelt hierin een grote rol. 

 Jan./feb.: Ouders en leerlingen kunnen naar de open dagen van V.O. 

 Januari: Toetsen LeerlingVolgSysteem (LOVS). 

 Februari: De leerkracht van groep 8, Intern Begeleider en de schoolleider bepalen 

het definitief advies van school. Het is een schoolbeslissing. 

 Februari: In deze maand vinden de definitief adviesgesprekken plaats. O.a. de 

Plaatsingswijzer speelt hierin een grote rol. 

 April: De Centrale Eindtoets Basisonderwijs wordt afgenomen.  

 

Leerlingen die door een verlenging, aan het eind van groep 7 reeds 8 jaar onderwijs 

hebben gehad, kunnen in sommige gevallen dan al doorstromen naar het VO. Dit gebeurt 

in nauw overleg met de ouders. 

 

2017-2018 

November -    = Voorlopig Adviesgesprek 

Week (4)/5/6 - Januari 2018  =   LOVS CITO  

Februari -    = Definitief Adviesgesprek 

Week 16 - 17+18 april   =   Centrale Eindtoets Basisonderwijs  

 

 


