
Rekenen 
 
Methode: Rekenrijk 
Rekenrijk verdeelt de lesstof in twaalf blokken van drie weken. De basisstof 
komt in de eerste twee weken voorbij. In de derde week is er eerst ruimte 
voor toetsing, daarna maken kinderen zelfstandig ‘weeropgaven’ (herhaling) 
of ‘meer-opgaven’ (verrijking). 
 
Wij leren dit jaar onder andere: 
rekenen met verhoudingen 
cijferend delen 
cijferend vermenigvuldigen waarbij de vermenigvuldiger uit 2 cijfers bestaat 
rekenen met de rekenmachine 
bewerkingen met breuken 
omzetten van breuken naar kommagetallen 
rekenen met miljoenen en miljarden  

Taal 
 
Methode: Taal Actief  
Wij leren dit jaar: 
woordenschat: 12 woorden/
uitdrukkingen per thema 
taal verkennen: 
persoonsvorm en (werkwoordelijk)
gezegde vinden in een zin, per-
soonsvorm toepassen in een zin, 
verschillende woordsoorten her-
kennen, leestekens hanteren 
spreken & luisteren: 
voorbespreking voeren en spreek-
beurt houden 
schrijven: 
draaiboek voor een actie en een 
betoog schrijven 

Godsdienstonderwijs 
 
Methode: Kind op Maandag 
Op maandag starten we met een weekopening, 
daarbij kan een verhaal, stelling of nieuwsbericht 
worden behandeld. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag is er een Bijbelverhaal met verwer-
king, ontdekking en spel. Op vrijdag is er een 
werkblad of een werkvorm op het digibord. Ons 
doel is te laten zien wie de God van de Bijbel is 
en wat Bijbelse principes voor ons eigen leven 
kunnen betekenen. In de groep staan behalve 
Bijbelverhalen, gebeden en liederen ook de chris-
telijke feesten centraal.  

Zending: Dit jaar sparen wij voor een project van 
de organisatie OMF (Overseas Missionary Fel-
lowship).   
Iedere maandagochtend mogen de kinderen geld 
meenemen.  

Begrijpend lezen 
 
Methode: Nieuwsbegrip 
 
Iedere week aan de slag met een informa-
tieve tekst rondom een actueel onderwerp  
Zelfstandig werken op de computer aan een 
andere tekstsoort (gedicht, recept o.i.d.) en 
woordenschatoefeningen. 
 
Wij leren dit jaar op een hoger niveau te 
werken met de volgende leesstrategieën: 
voorspellen 
ophelderen van onduidelijkheden 
samenvatten 
vragen stellen 
relaties/verwijswoorden 

Sociale veiligheid 
 
Methode: De Vreedzame School 
Met de lessen leren we de kinderen sociale 
competenties zodat er een sociaal veilig 
klimaat in ons kindcentrum is.  
 
Ieder leerjaar wordt verdeeld over zes blok-
ken, in groep 8 zijn de laatste twee blokken 
aangepast met het oog op de overgang naar 
het Voortgezet Onderwijs. 
 
Blok 1 We horen bij elkaar 
Blok 2 We lossen conflicten zelf op  
Blok 3 We hebben oor voor elkaar 
Blok 4 We hebben hart voor elkaar  
Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij 
Blok 6 We zijn allemaal anders 
 
In de groepen 7 en 8 wordt een aantal kin-
deren opgeleid om de rol van mediator te 
vervullen. Op deze manier nemen de kin-
deren zelf de verantwoordelijkheid voor het 
oplossen van conflicten.  
 
Voor het volgen van de sociaal- emotionele 
ontwikkeling werken we in gr.1-2 met 
BOSOS en in gr. 3 t/m 8 met ZIEN!. De kin-
deren van de groepen 5 t/m 8 vullen zelf 
ook een vragenlijst in.  
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Spelling  
 
Methode: Taal Actief 
Wij leren dit jaar de volgende  
spellingscategorieën:  
woorden met meervoud op een ‘s en 
bezittelijke ‘s 
woorden met een trema 
stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden 
 
Werkwoordspelling: 
voltooid deelwoord van sterke en 
zwakke werkwoorden 
gebiedende wijs 
 
Spellingregels en spellinghulpjes staan 
op onze website, hier staan alle cate-
gorieën die in groep 7 aan bod komen. 

Groep 7A 



Engels 
 
Methode: Join In 

Met Join In leren de kinderen Engels 
door te luisteren en daarna te rea-
geren met een actie, net als bij het 
leren van een moedertaal. Elke les 
heeft een actieve werkvorm. De 
lessen worden hoofdzakelijk in het 
Engels gegeven. 

In groep 7 leren de kinderen naast 
spreken, luisteren en lezen ook het 
schrijven in Engels.  

Bewegingsonderwijs 
 
Groep 7A gymt op donderdagochtend van 
08:30 uur tot 09:30 uur. De kinderen wor-
den om 08:20 uur in de sporthal verwacht. 
De lessen worden gegeven door vakleer-
kracht Jan Verveer. De groepsleerkracht is 
tijdens de les aanwezig.  
De kinderen worden, na het behalen van 
het verkeersexamen, op de fiets verwacht.  

Communicatie 
 
We gaan graag met u, over en met uw 
kind, in gesprek. 
 

Kennismakingsgesprek 

week 35 

Voortgangsgesprek (facultatief) 

week 46 

Rapportgesprek 

week 8 

Voortgangsgesprek (facultatief) 

week 25 

 
Heeft u vragen, kom gerust langs of 
stuur een e-mail naar  
mariska.klomp@pit-ko.nl  
mirjam.thart@pit-ko.nl 

Huiswerk 
 
In groep 7 krijgt uw kind tot twee keer 
per week huiswerk mee. Dit kunnen 
maak-opdrachten zijn en het leren 
voor toetsen. De kinderen maken dit 
jaar ook een boekbespreking, spreek-
beurt en werkstuk. 

Kunstzinnige vorming, muziek en 
creatieve vakken 
 
Dit jaar krijgt groep 7A muzieklessen 
van juf Desirée, zij start na de herfst-
vakantie.   
 
Daarnaast hebben we één keer per 
week crea waarbij we verschillende 
technieken leren.  
Verderop in het jaar krijgt groep 7 
theaterlessen van een docent van 
ToBe.  Verkeer 

In groep 7 worden de kinderen op 
verkeerskennis getest middels het 
nationaal verkeersexamen.  

Data verkeersexamen: 
regionaal theoretisch verkeersexa-
men: dinsdag 28 maart 2023 

In de periode voor het examen geven 
wij 1 keer per week verkeersles m.b.v. 
lessen van VVN.  

In de weken voor het examen zullen 
de kinderen meer informatie krijgen 
over hert examen en wat ze kunnen 
oefenen. 

Praktische zaken 
 
Ziek? 
Melden per telefoon of per e-mail tus-
sen 08.00 uur en 08.30 uur. 
 
Dokter of tandarts? 
Melden per telefoon, per e-mail of met 
een briefje. 
 
Verlof aanvragen 
Schriftelijk, ook voor één dag. Formulier 
verlofaanvraag vindt u op onze website 
en kunt u inleveren bij de leerkracht. 

Pauzetijden 
10:00 - 10:15 u     groep 5-6a, 5-6b, 8 
10:20 - 10:35 u     groep 3, 4, 7a, 7b 

12:00 - 12:15 u     groep 5-6a, 5-6b, 8 
12:20 - 12:35 u     groep 3, 4, 7a, 7b 
 
Iedere dinsdag en donderdag zijn onze 
gruitdagen. 

Wereldoriëntatie 
 
Dit leerjaar starten we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze methode is gebaseerd op  
onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. De 21e-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en  
informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod.  

Per jaar werken de kinderen aan verschillende thema’s van steeds 5 lessen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & 
techniek. Ook burgerschap komt aan bod in de lessen. 

In de aardrijkskundelessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. De belangrijkste plaatsen worden  
daarnaast geoefend via de online game TopoMaster.  
 

Schrijven 
 
Methode: Klinkers 
Klinkers ondersteunt zowel blok-
schrift als verbonden schrift. De 
schrijfschriften en klassikale leerkaar-
ten zijn er in twee varianten. Ook het 
digibord ondersteunt blokschrift en 
verbonden schrift. 

Preadvies 

Tijdens het voortgangsgesprek in 
juni wordt aandacht besteed aan 
het preadvies voor het voortgezet 
onderwijs. 


