
27 oktober 

Groep 7/8 heeft de afgelopen weken aan hun ICT-skills gewerkt. Tijdens de talentmiddagen zijn er 

verschillende dingen gecreëerd. Zo hebben we via Powtoon en Prezi een klein onderzoekje 

gepresenteerd. Nu, aan het eind van dit thema, zijn we bezig met de slotopdracht; het bouwen van 

een eenvoudige website. Nu komen de presenteertalenten echt aan het licht. Het bouwen van een 

overzichtelijke, informatieve en ook aantrekkelijke website vergt nogal wat. 

Maar de eindproducten zijn uiteindelijk niet de mooiste opbrengsten van de talentmiddagen. Het 

proces van ontdekken, doorzetten en presenteren leverde eigenlijk veel meer winst op! 

Fantastisch om te zien hoe we samen tegen dingen aanliepen en er gaandeweg meer grip op 

kregen. Proberen en experimenteren kregen een veel grotere plek in het leerproces dan ik van 

tevoren had verwacht. Aan het eind van de week staan echter de eindproducten nog wel even 

centraal. We gaan ze bekijken, evalueren en becomplimenteren. Daarna kunt u ze wellicht ook 

bekijken, als u de weg weet       Ik zal de linkjes op onze klassensite zetten.

 

 

6 oktober 

Oké, als ik een beetje zelfkritisch ben moet ik eerlijk toegeven; Dit lijkt niet echt op een fiets.  



 

Deze foto was voor juf Marja, die afscheid nam van onze school.  

De bovengenoemde zelfreflectie is een belangrijk item in groep 7/8 na de eerste toetsronde. We 

hebben onszelf de afgelopen weken gescoord op de leerdoelen. Elke week kwamen de blokdoelen 

weer voorbij en probeerden we in te schatten in hoeverre we het al beheersten. Afgelopen week 

stonden de bijbehorende methodetoetsen gepland en was het de vraag of we onszelf goed hadden 

ingeschat. Deze cyclus zullen we het hele jaar door volhouden. Op deze manier worden de 

kinderen eigenaar van hun eigen leerproces. Op de website van de school staat zeer binnenkort 

een filmpje over dit item, waar de leerlingen laten zien wat ik hier geschreven heb. 

Beide leerjaren hebben deze 3 weken voor rekenen doelen voor breuken, verhoudingen en 

procenten. Groep 7 moet bijvoorbeeld 15% van 60 kunnen uitrekenen. Groep 8 gaat 

vermenigvuldigen en delen met breuken. Uw kind kan deze domeinen altijd oefenen op rekentuin. 

Waar ik erg enthousiast van word zijn de talentmiddagen die momenteel plaatsvinden op de 

maandag. We leren allerlei dingen om eenvoudige filmpjes, presentaties en websites te maken. De 

eerste producten zijn al veelbelovend. Er zit zeker talent tussen! 

 

22 september 

We zitten pas in de vierde week, maar alles lijkt alweer zo vanzelfsprekend. De dagstructuren zijn 

helder, de sfeer is erg ontspannen, de afspraken zijn duidelijk, routines zijn al nagenoeg ingesleten. 

Elke maandag, woensdag en vrijdag zit groep 7/8 om stipt 8.30 uur al klaar om samen te lezen met 

een aantal jongere kinderen. Meester Barry is als vanouds langs geweest om de ringaanpak nog 

eenmaal te versterken. De weektaak loopt al als een trein. Het thema familie wordt volop beleefd. 

Allemaal dingen waar ik persoonlijk heel erg van kan genieten. Naast deze zaken zijn we ook weer 

bezig met het herkennen en ontwikkelen van de executieve functies (het vermogen om je eigen 

gedrag te sturen) bij de kinderen. Dat doen we schoolbreed, maar in de klas zie ik daar ook al leuke 

voorbeelden van. Milan Brummel die uit zichzelf een prikkelarm plekje zoekt en een koptelefoon 



opzet. Joeri in de functie van organisator en taakinitiator. Kinderen die direct weten dat ze een pas 

op de plaats moeten zetten, hun emoties bedwingen en eerst rustig gaan nadenken na de hulpzin 

‘gooi je anker uit’.  

De komende weken staat het werkgeheugen centraal. Moet je iets onthouden? Zet het op je 

landkaart! 

 

 

8 september 

Na jaren van grote groepen heb ik voor het eerst kennisgemaakt met lesgeven aan een klein klasje.  

Een beetje vreemde gewaarwording is het wel, gezien het extreem grote lokaal dat we hebben.  De 

eerste weken staan elk jaar weer in het teken van elkaar leren kennen, het vormen van een groep 

en het inslijten van de nieuwe routines.  

Ik kan met trots en blijdschap terugkijken op de eerste lesweek, want we hebben met z’n allen een 

positief gevoel overgehouden over deze 3 doelstellingen. Ik heb + 

veel rust, hulp en lachende gezichten gezien. Fijn!  

Naast leuke activiteiten zijn we ook met de leerdoelen uit de startblokken geschoten. Iedereen 

heeft hard gewerkt om al snel een goed beeld te krijgen van waar hij staat. Door dit 

indrukwekkende arbeidsethos heb ik in no-time met alle kinderen de persoonlijke doelen helder. 

Inhoudelijk is er nog niet veel nieuws in de lesstof de eerste 3 weken. Er wordt vooral veel 

opgefrist en herhaald. Wel krijgt groep 7 al wat breuken voor de kiezen. Uiteraard kunt u daar 

thuis mee helpen door veel pizza’s en pannenkoeken te eten en dit te vergezellen van 

rekenkundige ondersteuning       

Eet smakelijk! 

 

28 augustus 

Daar zijn we weer! 

Allemaal een ontspannen vakantie gehad? Misschien hier en daar toch nog even het huis ontglipt!? 

Ik in ieder geval wel. Een weekje met mijn gezin naar Ameland en een aantal dagen met vrienden 

wielrennen in Zuid-Limburg. Wel ‘veilig’ in Nederland dus. 



Ondertussen zijn hier (in het klaslokaal van 7/8) de meubels gearriveerd, de dozen uitgepakt en is 

de vloer weer strak glimmend gemaakt. Alle ingrediënten voor een fijn nieuw schooljaar. 

We storten ook direct in een fijn gezellig schoolthema; fantastische families. Dit is de mijne: 

 

De kale man achteraan is mijn oom. Qua uiterlijk heb ik veel met hem gemeen, zeker als we de 

jeugdfoto’s naast elkaar leggen. Zittend op de grond is mijn moeder. Van haar heb ik juist weer 

veel karaktereigenschappen. De roodharige meiden in het midden zijn mijn nichtjes. Ze zijn 

geweldig en groeiden half als zusjes met ons op. Ook mijn vrouw staat op de foto. Zij komt net als 

ik uit een warm, liefdevol gezin. Toch heeft zij een heel andere familiegeschiedenis dan ik. Ik ben 

benieuwd naar jullie familieverhalen. In groep 7/8 gaan wij ook andere bijzondere families 

ontdekken en onderzoeken. We leren van de Jacksons tot de Romanovs. Waarschijnlijk net even 

wat anders dan jouw en mijn gezin. 

Tot maandag! 

14 juli 

Twee weken vol activiteiten zijn achter de rug. Een sportieve dag bij AV’34, waarbij we Kyan over 

een hoge lat zagen vliegen en Theuntje heel ver bleek te kunnen werpen. 

We hebben een volleybalclinic gehad waarbij we veel hebben gelachen en bewogen. Een 

onverwachtse high tea van Sandra, Jorien en Daniëlle. Heerlijk! Die dag hebben we ook met de 

hele klas megatwister gedaan op het plein. 

Afgelopen dagen heeft groep 8 afscheid genomen. Ze misten kamp en de musical, maar we hebben 

toch nog met elkaar in het Boschbad kunnen zwemmen, met veel verbrande ruggetjes tot 

resultaat. Ook hebben we geklommen in het klimbos. Esther Joey, Leroy en Melvin hebben ons 

daarbij geholpen, heel fijn. Veel kinderen hebben deze dagen hun angsten overwonnen en 

iedereen die het moeilijk had werd door de groep gesteund. Op school hebben we de lunch die ons 

werd aangeboden door Leerplein055 opgesmikkeld. Tanja, wat fijn dat je die voor ons hebt 

opgehaald bij Central Park! 



Tijdens de afscheidsavond stond elk kind even in het zonnetje. We hebben de lipdub bekeken en 

de kinderen hebben afscheid genomen van de leraren (en andersom). Hartelijk dank voor het 

versieren Rens en Miranda! 

De barbecue bij Jade in de tuin, ondersteund door een DJ was een gezellig slotstuk. Bedankt dat we 

bij jullie mochten feesten Ellen! En ook hier hebben we hulp gehad van Esther, Ramses en 

Miranda. Ook DJ Wouter, hartelijk bedankt! 

En nu begint het lastigste onderdeel, het loslaten....  Snik.... 

 

30 juni 

De afgelopen week is groep 8 gestart met het laatste rekenproject van de basisschool. Ze 

ontwerpen een enquête! Eerst verzinnen ze een onderwerp en onderzoeksvraag. Vervolgens is het 

verzinnen van bijpassende vragen een hele klus. De uitkomsten moeten daarna verwerkt worden 

in diagrammen en grafieken. Welke grafiek past waar nou het best bij? Volgende week gaan ze hun 

bevindingen presenteren. Groep 7 krijgt weer een lading procentensommen voor hun kiezen.  

De klas heeft ook alvast wat geoefend voor de middelbare school. Ze hebben namelijk een aantal 

verschillende gezichten voor de klas gezien de afgelopen 2 weken. Elke keer krijg ik terug van 

diegene dat het zo’n leuke, gezellige en werkbare groep is. Zie je wel, ik ben niet de enige die er zo 

over denkt! 

Er staan nog wat leuke dingen op de agenda de komende weken. We gaan naar AV’34, we krijgen 

een volleybalclinic, de afscheidsdag van groep 8 komt eraan, de nieuwe groep 7/8 krijgt een 

‘bootcamp’-achtig activiteitenprogramma en we gaan nog een gezelschapsspelletjesmiddag 

houden. Naast de basisvakken dus ook nog veel (sportief) gezelligheid. 

 

Vrijdag a.s. worden we van 10.30 uur tot 12.00 uur verwacht bij AV’34. Op de fiets naar school en 

sportkleding mee dus.  

Dinsdag 7 juli krijgen we een volleybalclinic op school. Ook dan; sportieve kleding! 

 

16 juni 

Het leuke aan de bovenbouwgroepen vind ik persoonlijk het niveau waarop gediscussieerd kan 

worden over allerlei onderwerpen. Deze week stond nieuwsbegrip in het teken van racisme en 

andere vormen van discriminatie. We zochten de grens op met de stelling: ‘is het terecht dat een 

man eerder een baan krijgt in het onderwijs dan een vrouw om de kinderen meer mannelijke 

rolmodellen te bieden’? Of is er dan sprake va discriminatie. Gelukkig liepen de meningen uiteen, 

dat is wat je wenst bij een stelling. Aardig wat kinderen hebben zelf ook enige  vorm van racisme 

meegemaakt. We onderzochten samen of er dan echt sprake was van racisme of dat we 

doorsloegen in ons oordeel.  

Daar bleef het niet bij, want we zijn met taal begonnen met het onderwerp ‘rap’. Ook daar zijn 

voor- en tegenstanders van het taalgebruik in rapteksten. We hebben geleerd dat rap en hiphop is 

ontstaan in achterstandswijken waarbij er een jongerencultuur ontstond die zich afzette tegen de 

verpaupering van hun buurt. Geen wonder dat de teksten vol scheldwoorden zitten wanneer je 



kansarm opgroeit en boos en gefrustreerd bent. Maar hebben beroemde rappers dan geen 

voorbeeldfunctie? Of beperkt hen dan weer in het uiten van hun gevoelens en mening? 

We luisteren aandachtig naar ieders mening en argumenten. Gaat het daar niet om in het leven? 

Zo onbevooroordeeld mogelijk luisteren naar elkaar en proberen je eigen weg daarin te vinden? 

Ik ben in ieder geval bijzonder trots op de groep. Ik moet er nu nog niet aan denken dat 80% van 

deze kinderen over 5 weken uitvliegt. Oeps, doe ik het toch. 

 

3 juni 

‘Meester, zullen we er nog ééntje kijken?’ In 13 afleveringen worden de hoofdlijnen van de 

Tweede Wereldoorlog doorlopen in ‘13 in de oorlog’. Na het kijken van de filmpjes zijn we zelf aan 

de slag gegaan. Elk groepje mocht een deelonderwerp kiezen. Vervolgens moesten ze een 

bovenliggende onderzoeksvraag bedenken, die ze zouden beantwoorden op een muurkrant. 

 

Op de foto zie je bijvoorbeeld de Jodenvervolging. Arwen, Nova en Tess wilden de vraag 

beantwoorden; Hoe verliep de Jodenvervolging tijdens de WOII in Nederland. Dinsdag en vrijdag 

heeft ieder groepje zijn muurkrant aan de andere kinderen gepresenteerd. Achteraf was ik zeer 

verheugd met de opmerking van Tess (‘Leren we hier toch nog wat op school’) die eigenlijk niet 

voor mijn oren bedoeld was. 

 



Verder zijn we intensief met procenten en cirkeldiagrammen bezig geweest. Groep 8 kreeg de 

lastige thuisopdracht om hun dagelijkse bezigheden in een cirkeldiagram te verwerken. Een pittig 

klusje. Op school hebben we bekeken hoe dat in zijn werk gaat. De kinderen hebben geleerd hoe 

we via verhoudingstabellen eerst naar kleine percentages springen en vervolgens weer naar de 

lastige hoge percentages kunnen. 

Groep 7 heeft geluk gehad dat ze de kickboxclinic nog een keer mochten volgen. Heel leuk om te 

zien hoe fanatiek bijvoorbeeld Julia kan worden bij zo’n oefening. Het was echt genieten en de 

docenten gaven de kinderen dik verdiende complimenten. 

Groep 8 heeft een uitgebreide slagbalpartij gespeeld in de brandende zon. Als potentiële 

topsporter heb ik ook meegedaan. Ik ga hier natuurlijk niet vermelden dat ik maar 5% van de 

ballen raak sloeg en dat Arwen mijn bal gevangen heeft, want dat zou mijn reputatie schaden. 

Maar wat wel leuk is om te melden is dat Theuntje homerun na homerun sloeg. En wist je dat 

Esmee maar 1 hand nodig heeft om een snoeiharde bal te vangen? 

 

 

20 mei 

Gelachen, gewerkt, geschilderd, gefilosofeerd, gecreëerd en heel veel gekletst. We zijn er weer! 

Ieder had zijn eigen verhaal over de afgelopen periode. We hebben genoten van de verhalen van 

Victor en Alexander, die verrast werden toen ze 's ochtends ineens Italië binnenstapten in hun 

eigen huis. Van Kyan en Robin die een puppy hebben gekregen. Van meiden die elkaar hebben 

opgezocht en lekker hebben getut.  

Eén van de standaard toetsen begrijpend lezen bevat een tekst getiteld: ‘Vervelen is goed voor 

kinderen'. Ook daar kunnen nu veel kinderen over meepraten. Er zijn ineens heel andere 

vaardigheden aangesproken bij ze, die hun leven uiteindelijk vast een stuk rijker maken. Ik ben zelf 

ontzettend blij dat alle gezichten en verhalen weer rondzingen in de klas in plaats van via de 

computer. 

Nog een klein inhoudelijk puntje. Normaalgesproken gebruiken we in groep 7/8 de weken rondom 

4 en 5 mei om de kinderen mee te nemen in de hoofdlijnen van de Tweede Wereldoorlog. Ik vind 

het onderwerp te belangrijk om te skippen, vandaar dat we deze en volgende week toch nog even 

terugkijken naar die periode en maken de kinderen allemaal een muurkrant over een specifiek 

deel van de oorlog. Ik zal het eindresultaat met jullie delen via foto's, aangezien het momenteel 

even niet de bedoeling is dat jullie binnen komen kijken.... 

 

 

15 april 

Heel eerlijk gezegd... Het lijkt al weer lang geleden dat ik de kinderen lijflijk voor mijn neus heb 

gehad. We zijn al weer een paar weken aan het beeldbellen, Google Classroom is uitstekend in 

gebruik en Ik begeleid kleinere groepjes via Google Meet. Het begint eigenlijk alweer een beetje 

gewoon te worden, deze bizarre situatie.  

Complimenten voor iedereen in groep 7/8, want iedereen is omgeschakeld naar digitaal onderwijs. 

Ze zijn ontzettend zelfstandig en van een afstand zie ik iedereen zijn stinkende best doen. Pham 



heeft onderhand al zoveel opgaven gemaakt online dat ik me afvraag of hij nog wel aan slapen 

toekomt! 

 

Een kleine speciale vermelding waard is mijn testpanel. Dit bestaat uit Arwen, Jade en Esmee. Met 

hen heb ik een hotline waar ik elke keer als ik iets nieuws probeer een bommetje laat vallen. Ze 

gaan dan z.s.m. testen of het werkt wat ik online zet, zodat alles werkt wanneer de taken online 

komen. Thanks meiden! 

Verder hoor ik veel terug van kinderen dat ze creatiever worden. Zo heeft Logard zijn vogel leren 

praten en heeft hij stickers ontworpen. Joakim doet allerlei proefjes en veel meer kinderen 

vertellen welke gekkigheden ze nu bedenken.  

Nog een weekje hierna, en dan gaan we echt, echt, echt vakantie vieren! 

 

Week 23-24 

Taal  

Leuk om te merken dat het groepsnieuws wordt gelezen. Zo werd Tess na de vorige oproep aan 

ouders om thuis spreekwoorden te gebruiken helemaal tureluurs van haar moeder. Goed gedaan 

Elma! Dit taalthema wordt afgesloten met een formele brief aan de burgemeester van Apeldoorn. De 

mooiste wordt natuurlijk echt opgestuurd. 

Sport 

Vandaag hebben de kinderen een hockeyclinic gehad. Ik heb de verhalen nog niet gehoord, maar wel 

een foto van mijn duocollega ontvangen! 

 

Nog een sportnieuwtje dat een vermelding waard is, aangezien ze er zelf niet over opschept; Esmee 

is vorige week sportmixkampioen geworden. Op 6 onderdelen waren punten te verdienen en zij 



haalde overall de hoogste score. Maar wat nog mooier was, was het teamwork wat veel kinderen 

lieten zien. Zo was bijvoorbeeld Milan nog fanatieker met helpen bezig dan zijn eigen prestaties.  

 

Spelling 

Waar groep 8 voornamelijk alle aangeleerde regels blijft inoefenen, staat bij groep 7 deze week echt 

een specifieke regel centraal. Was het nou paddestoel of paddenstoel? En waarom is het berenjas, 

maar beresterk? Een reuzeleuk onderwerp dus... 

 

Week 21-22 

Amerika 

Ons wereldoriëntatiethema voor de komende 2 weken is Amerika. De kinderen leren de topografie 

en zijn in groepjes bezig geweest met allerlei thema’s rond Amerika. Het lastigste vraagstuk was 

cultuur en levensfilosofie. Toch is het Logard, Tess, Arwen, Milan en Welmoed gelukt, zoals u op de 

foto kunt zien. 

 

Rekenen 

Naast de dagelijkse flitsrijtjes, waarin de kinderen binnen 10 tot 15 seconden procentensommen 

moeten oplossen, gaan beide groepen deze weken aan de slag met inhoud en oppervlakte. Waar 

groep 7 de oppervlakte van een rechthoek moet uitrekenen, moet groep 8 eerst nog maten 

omzetten en vervolgens zelfs inhoud berekenen. Als het goed is weet uw kind straks hoeveel kubieke 

centimeters er in een liter passen. Uw kind kan er thuis ook mee oefenen, bijvoorbeeld op 

http://oefenplein.nl/rekenen/72-inhoud  

Taal 

http://oefenplein.nl/rekenen/72-inhoud


Gebruikt u deze week eens wat spreekwoorden thuis, want jong geleerd is oud gedaan.  

Tijdens dit blok van taal worden er heel wat aangeboden. 

Groepsnieuws groep 7/8 

Week 19-20 

De voorleesdagen zijn voorbij. Bijna heel groep 8 heeft voorgelezen bij het Koningskind. Het was 

wederom erg gezellig! 

Het taalthema ‘mysteries’ is afgesloten met leuke mysterieuze verhalen door de kinderen 

geschreven. Na de conceptverhalen moesten de verhalen nog wel even herschreven worden met 

vloeiende zinnen en interpunctie. Niet de leukste taak natuurlijk, maar de resultaten mogen er 

wezen! 

 

Tegelijkertijd hadden we ook een wereldoriëntatiethema. Namelijk; je hart en je bloedbaan. Meester 

Jippe heeft op de muur de bloedbaan fantastisch weergegeven.  

 

Met rekenen zijn we met beide klassen veel bezig met procenten. We sluiten elke les dan ook af met 

wat flitssommen. Daardoor kunnen de kinderen steeds sneller rekenen met de 1%- en de 10% regel. 

Week 17-18 

Voorleesdagen 

Vanaf 22 januari starten de nationale voorleesdagen. Traditiegetrouw mogen de kinderen uit groep 8 

weer gaan voorlezen bij het Koningskind. Elke dag zullen kinderen in kleine groepjes leuke verhalen 

gaan voorlezen aan de kinderen die aan hun lippen zullen hangen. 

Die dag komt er bij ons een Apeldoornse politicus in de klas. Ze zal de groep uitdagen om met elkaar 

te debatteren over een aantal stellingen. Ook zal ze wat uitleg geven over de gemeenteraad. 

 



Citotoetsen 

U ziet het hierboven al staan. Cito meet vrijwel niets over je persoonlijkheid. Deze foto kwam langs 

op social media en geven eigenlijk een gezicht aan een gevoel wat al heel lang heerst. 

Natuurlijk is het belangrijk om je beste beentje voor te zetten, je volledig te focussen en zo 

nauwkeurig mogelijk je Cito-toetsen te maken. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de reguliere lessen 

en methodetoesen. Heb je dat gedaan? Dan ben je de grootste kanjer die er bestaat! Dit betekent 

namelijk dat jij je stinkende best hebt gedaan en dát is iets om trots op te zijn, welk resultaat daar 

dan ook uit mag komen. 

De afgelopen dagen heb ik veel kinderen zien lachen, maar hier en daar heerst ook teleurstelling 

nadat de scores bekend werden. Denk er vooral aan; Cito-toetsen meten niet wat voor een mooi 

persoon je bent!       

Week 15-16 

Vanaf vandaag is meester Kader op maandag en dinsdag in groep 7/8. Hij is in opleiding en zal 

meester Frank en juf Hajat ondersteunen. 

Vorige keer schreef ik over de intensivering van werkwoordspelling. We zijn voor de vakantie 

dagelijks intensief bezig geweest met het inoefenen van de regels. Het werpt zijn vruchten af! Steeds 

meer ‘kwartjes’ vallen en merendeel maakt de dagelijkse opgaven nu nagenoeg foutloos. 

 

De ‘midden-cito's’ staan ook in de komende weken op het programma. Ik hoop dan ook op fitte 

enthousiaste kinderen die staan te springen om... eh ja... uren te blijven zitten.  

Week 13-14 

Na een gezellige Sinterklaasviering is het nu weer werken geblazen. We hebben afgelopen taaltoets 

met vreugde geconstateerd dat de intensieve training van grammatica en zinsontleding zijn vruchten 

afwerpt. De komende twee weken gaan we dit traject in met de werkwoordspelling. Joakim, Esmee, 

Bram en Arwen lijken dit al structureel onder de knie te hebben. De rest heeft wat meer herhaling en 

begeleiding nodig bij het volgen en automatiseren van het stappenplan. 



 

Met rekenen oefenen de kinderen dit blok ook heel goed begrijpend lezen. Ze moeten namelijk 

meerdere handelingen uit een verhaaltje halen en toepassen, nadat de bronnen zorgvuldig zijn 

bestudeerd. Een hele klus waarbij je dus goed je kladpapier moet gebruiken om te voorkomen dat je 

werkgeheugen overbelast raakt. 

 

 

Week 11-12 

Even stressen was het wel voor een aantal kinderen, maar wat een trots gevoel geeft het toch 

wanneer je het werkstuk dan eindelijk inlevert bij de meester! Keano, Robin en Kyan hadden zo goed 

gepland dat ze het weekend achterover konden leunen terwijl anderen nog flink moesten ploeteren 

in het weekend       Een eerste blik levert al veel kriebels op om de werkstukken na te kijken. Van 

uitmuntende inleidingen, waar stap voor stap de werkwijze en inhoud van het werkstuk wordt 

uitgelegd, tot flitsende auto’s en maatschappelijke vraagstukken.  

Geloof me, net zoals op deze school leerlingen zitten die extra huiswerk vragen en extra begrijpend 

leestoetsen willen maken, zit hier ook een leerkracht die het een feestje vindt om al die prachtige 

werkstukken na te kijken, waar de kinderen hun ziel, zaligheid, leerproces, emoties en nieuw 

verworven vaardigheden in hebben gestopt.  

Goed gesprek 

We hebben naast het werken ook al heel wat afgepraat dit jaar in groep 7/8. Afgelopen 

maandagmiddag hebben veel kinderen uit groep 8 een complimentenregen laten neerdalen over de 

ontwikkeling van de kinderen uit groep 7. Hoewel deze groep uit een lastige situatie komt, valt het 

veel kinderen op dat ze zich vrij vlot aanpassen aan de zelfstandigheids- en 

zelfverantwoordelijkheidsnorm die in groep 7/8 verwacht wordt. We hebben ook nog leerpunten 



benoemd, want die zijn er natuurlijk ook. Mijn leerpunt is; activiteiten tussen de lessen door 

bedenken. 

Leenwoorden 

Is er dan ook nog iets onderwijsinhoudelijks te melden? Jazeker! Beide leerjaren zijn deze periode 

aan de slag gegaan met leenwoorden. Dat zijn woorden die uit een andere taal zijn overgenomen, 

dus niet per definitie aan onze spellingsafspraken voldoen. Heeft uw kind bijvoorbeeld al gevraagd of 

u boelj... bioull.. Boullio.... heh, bouillon kunt spellen? Ik hoop niet dat mijn eigen kinderen met zulke 

vragen thuiskomen, dat zou ik hun leerkracht niet in dank afnemen. 

 

Week 9-10 

Nieuwsbegrip 

Wat vind jij van de leerkrachtenstaking? Deze vraag werd uitvoerig besproken in groep 7/8. De les 

nieuwsbegrip verklaarde alle standpunten, argumenten en tegenargumenten en met deze bagage in 

de zak mochten de kinderen hun mening vormen. De meningen waren erg verdeeld. Fantastisch om 

te zien hoe bij ieder kind de argumenten een andere lading hadden. 

Opmerkelijk resultaat rekentoets 

Vorige keer berichtte ik over de rekentoets met procenten voor groep 8. Ze hebben hun tanden er zo 

goed ingezet (toch nog een vraag en een paar extra sommen meester!?) dat 95% van de klas een 

‘Goed’ had. Dat is de hoogt mogelijke score. Complimenten voor de tomeloze inzet! 

Ruimte 

De komende weken geven we een brede lading aan het nieuwe taalthema; De ruimte. 

Niet alleen de taallessen zullen dit onderwerp behandelen, maar ook met wereldoriëntatie zullen we 

met/als een raket langs de planeten schieten. De themamuur wordt al doende aangevuld. 

  



Week 7-8 

West-Azië 

Na een rondvlucht boven Azië keren we weer richting Europa. We gaan de komende twee weken 

bezig met het Midden-Oosten. Beste moeilijke vraagstukken hoor! Want naast de prachtige oude 

Arabische steden en gebruiken zijn er ook veel moeilijke kwesties in dat gebied. Van wie is het land? 

Van wie is de olie en al dat geld? En wie mag eigenlijk bepalen over het water en het Suezkanaal? 

 

Met rekenen (groep 8) zijn we vol in de procenten gedoken. Na dit blok kunt u uw kind als 

rekenmachine meenemen naar de winkel. Groep 7 heeft lastige schaal- en oppervlakte sommen. 

 

Qua uitstapjes is het deze weken wat rustiger, dus we kunnen ons helemaal richten op deze lastige 

thema's. 

 

 

 

Week 5-6 

reisbureau 

Op 30 september hebben we een bezoek aan het reisbureau van D-Reizen gebracht. We kregen 

uitleg over welke stappen een reisbureau doorloopt met de klant zodra die binnenloopt. Daarna 

hebben we in de klas onze eigen reizen aan elkaar proberen te verkopen. Als afsluiting van het thema 

China moesten de kinderen namelijk een reisfolder ontwerpen waarbij ze zelf een reis langs mooie 

bezienswaardigheden uit hadden gestippeld. Keano kon dat volgens de klas het best; Hij gaf veel 

informatie, vertelde enthousiast en had een overzichtelijke folder. Knap gedaan Keano!  

Azië 

Na China gaan we verder uitzoomen. We kijken de komende weken naar heel Oost-Azië. Daarbij valt 

te denken aan de massaproductie, extreme dicht- en dunbevolktheid, metropolen, speelterrein voor 

conflicten tussen oost en west, hindoeïsme, tempels, grote diversiteit in natuurgebieden, sawa’s en 

nog veel meer. Ook de topo wordt meegegeven. Eerst leren we de landen en gebieden. Op de 

volgende kaart kijken we naar plaatsen en wateren. 

 

 

  



Week 3-4 

Social media  

Afgelopen vrijdag hebben wij een gastles 'WhatsHappy' gekregen. Samen keken we eens kritisch naar 

hoe we onze tijd besteden. Het bleek dat we allemaal familie en vrienden belangrijk vonden, maar 

raad eens waar de tijd het meest aan wordt besteed? Inderdaad, aan gamen en social media.  

 

Kinderpostzegels  

Vanmiddag start de kinderpostzegelactie. Om 14.00 gaan we zoveel mogelijk geld ophalen, zodat 

kinderen uit arme gezinnen kleding en speelgoed krijgen.  

 

Spelling en taal  

Het eerste blok van spelling zit erop. We hebben alles herhaald van het vorige leerjaar. De 

grammatica bleek toch echt wel wat weggezakt. We gaan de woordsoorten (werkwoord, lidwoord, 

zelfstandig- en bijvoeglijk naamwoord, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord) oefenen! Site om te 

oefenen: https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-8/woordsoorten  

Rekenen  

Ook met rekenen hebben … 

Week 1-2 

kinderpostzegels 

Volgende week krijgen de kinderen uitleg over de kinderpostzegelactie. Op woensdag 25 september 

gaat de verkoopactie weer van start. Juf Emilie gaat de kinderen hierin begeleiden. 

 

China 

Het thema China wordt aankomende week afgesloten. Het was een leuk uitstapje en we hebben veel 

verschillen ontdekt tussen de Nederlandse cultuur en de Chinese. Ook hebben we allerlei Chinese 

spreuken ontdekt die ik te pas en te onpas gebruik, tot hilarische ergernis van de kinderen. 23 

september wordt de topo van China getoetst. 

Delen door een breuk… 

Weet u het nog? 12: ¾ ? De kinderen uit groep 8 krijgen dit soort lastige opgaven voor de kiezen 

tijdens het komende blok. Kinderen uit groep 8 kunnen deze week dus echt niet ziek worden! 

 

 


