Informatiekaart groep 7
schooljaar 2022-2023

Doel van deze informatiekaart

Met deze kaart informeren wij u over:
• De praktische en organisatorische zaken;
• Wat uw kind aankomend jaar gaat leren;
• Een overzicht van de leerdoelen per vakgebied.
Tijdens de informatieavond ontmoet u de groepsleerkracht van uw kind en kunnen wij elkaar beter
leren kennen. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van deze
informatiekaart.

Praktische informatie
• Wie werken er in unit 7-8?
In groep 7 werken juffrouw Judith Meijers (ma-woe-do-vrij) en juffrouw Lucy Beekman (ma-di-woe).
De leerkrachten zijn per mail te bereiken op: judith.meijers@innovo.nl en lucy.beekman@innovo.nl
Juffrouw Thea zal op dinsdag en donderdag ondersteunen in groep 7 en juffrouw Michelle op vrijdag.
In de groep 8 werkt meester Rik.

•

Bereikbaarheid van de leerkracht
U kunt ons per mail of via de schooltelefoon (0454051377) bereiken. Wij lezen onze mail op schooldagen
tussen 8.00 uur en 16.30 uur (tijdens lesmomenten
kunnen we uiteraard geen mails lezen) en reageren
binnen enkele werkdagen op uw bericht. Wilt u
dringende informatie doorgeven, dan kunt u het best
even bellen. Wilt u ons persoonlijk spreken, dan kunt u
een afspraak met ons maken.
• Ouderportaal Parro
Via het Parro informeren wij ouders over de actuele zaken van de groep. Houd deze berichtgevingen
goed in de gaten.
• Afmelden/ziekmelden
U kunt uw kind afmelden via het ouderportaal van Parro.
• Gymlessen
We gymmen op maandag- en vrijdagmiddag in de grote gymzaal. Gelieve dan de gymspullen en een
flesje water mee te nemen in een gymtas.
• Inloopochtenden
Maandelijks is er voor alle groepen een inloopochtend. Tijdens deze ochtend kunt u de werkjes van
uw kind bekijken in de klas. U kunt dan de toetsmap en schriften/werkboeken van uw kind bekijken. U
bent van harte welkom tussen 8.15 en 8.45 uur. De data van deze inloopochtenden vindt u in de
schoolkalender.

• Schoolbenodigdheden
In het onderstaande overzicht kunt u zien wat uw kind zelf aan het begin van het nieuwe schooljaar
mee naar school moet nemen:
23-rings klapper mét tabbladen en lege schrijfbladen.
Potlood
Schaar
Plakstift
Viltstiften (maximaal 12 stuks) en / of
HP Kleurpotloden (maximaal 12 stuks)
Oordopjes MET draad (geen draadloze)
Markeerstift
Whiteboardstiften
Schoolagenda
Woordenboek Nederlands
Eenvoudige calculator
Gymschoenen
Gymbroekje en gymshirt

Werken in de unit

In de unit werken we tijdens de instructies en verwerking afwisselend in homogene- en heterogene
groepen. Bij een groot aantal vakken werken wij over de grenzen van de groep. In de unit krijgen
kinderen les van meerdere leerkrachten. Deze leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor een
passend aanbod. Iedere ouder heeft één aanspreekpunt, dat is de groepsleerkracht.
Voor uw kind is het aanspreekpunt juffrouw Judith Meijers.
Afhankelijk van het doel of de opdracht, kunnen kinderen in de unit op verschillen plekken werken.
Dat kan in een lokaal zijn en op het leerplein. Zo kunnen we nog beter tegemoetkomen aan de
onderwijsbehoeften van uw kind.

Positive Behavior Support

De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen in een veilige schoolomgeving staat hoog in ons
vaandel. Daarom werken wij met PBS.
PBS staat voor Positive Behavior Support, of te wel “Goed gedrag kun je leren”. Op onze school staan
de kernwaarden Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Veiligheid voorop. De keuzes die wij samen in
de groep of in de school maken, toetsen wij aan deze waarden.
Op onze website www.bs-hulsberg.nl vindt u meer informatie over PBS.

Huiswerk
• Maakwerk:
Van leerlingen van groep 7 wordt verwacht dat ze thuis oefenwerk op eigen niveau maken. Meestal is
dit digitaal oefenwerk van de programma’s Rekentuin en Taalzee. Leerlingen die moeite hebben met
spelling kunnen hiernaast de woorden van de week oefenen in spellingoefenen.nl.
• Leerwerk:
Regelmatig moeten de leerlingen van groep 7 leren voor een toets; meestal voor Blink, Engels,
verkeer en topografie.
• Ander huiswerk:
Verder komt het gedurende het schooljaar meerdere keren voor dat de kinderen van groep 7 thuis
een presentatie of een werkstuk moeten voorbereiden.
• Huiswerk niet in orde?
Het is belangrijk dat kinderen leren zelfstandig te plannen, daarom is huiswerk niet vrijblijvend.
Overige afspraken
• GSM’s:

We hebben liever niet dat leerlingen GSM’s mee naar school nemen. Heeft een kind
vanwege een belangrijke reden toch een GSM bij zich, dan wordt deze uitgezet en op
een afgesproken plek in de klas gelegd. Daar blijft hij gedurende de schooldag liggen.
Het is voor leerlingen verboden om onder schooltijd gebruik te maken van een GSM.
Kinderen nemen op eigen risico een mobiele telefoon mee naar school. Wanneer de telefoon kapot
gaat, gestolen wordt etc. is de leerkracht/school niet aansprakelijk. Dit geldt voor ALLE persoonlijke
spullen!
•

Sociale media

We adviseren u om social-mediagebruik en app- verkeer van uw kind af en toe te volgen.
De school is niet verantwoordelijk hiervoor.

Typisch voor groep 7:

In april/mei doen de kinderen mee aan
het praktijkfietsexamen. Ons advies is
om vaker met uw kind in het verkeer te
oefenen. Denk hierbij aan de
voorrangsregels, plaats op de weg en
hand uitsteken.

Welke nieuwe basisvaardigheden leert uw kind in groep 7?
Rekenen
In groep 7 komen nieuwe onderwerpen aan de orde.
Aan het begin van ieder nieuw blok krijgt u via Parro een nieuwsbrief waarin de onderwerpen van dit
blok met de door ons aangeleerde strategie worden beschreven.

Begrijpend lezen
In de lessen begrijpend lezen staat een aantal strategieën centraal dat van belang is om teksten te
begrijpen. Dit zijn de volgende strategieën:
➢ Voorspellen
➢ Ophelderen van onduidelijkheden
➢ Samenvatten
➢ Vragen stellen
➢ Relaties/verwijswoorden
➢ Visualiseren
➢ Vergelijken
➢ Oorzaak – gevolg
➢ Tijdschema’s
➢ Voorspellen
➢ Volgorde bepalen
Deze strategieën passen we toe bij het lezen van actuele, informatieve teksten.

Technisch lezen
❖ Minder sterke lezers ontwikkelen hun leesvaardigheid in een kleine groep. De aangeleerde
leestechniek wordt toegepast
❖ Leerlingen onderhouden hun leesvaardigheid om terugval te
voorkomen.
❖ Extra aandacht voor leesbeleving en leesplezier.
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Chocolade; woorden met ch die klinkt als sj
Nederland; hoofdlettergebruik
Thermometer; woorden met th die klinkt als t
Bureau; woorden met eau die klinkt als oo
Route; woorden met ou die klinkt als oe
Telefonisch; woorden op isch
Spinnetje; moeilijke verkleinwoorden
Knieën; meervoud op en
Café; leenwoorden uit het Frans
Team; leenwoorden uit het Engels
Taxi; worden met x
Aquarium; woorden met q
Werkwoordspelling
1. Hele werkwoord
2. Persoonsvorm
3. Voltooid deelwoord
4. Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord gebruikt
Naast het aanbieden van nieuwe vaardigheden worden tevens reeds aangeboden vaardigheden
herhaald en onderhouden.

