
Informatieavond groep: 8
Datum:   september 2022-2023
Leerkrachten: Netty Verschuur en Jacqueline van Leeuwen   gr 8
____________________________________________________

1. Voorstellen:Op ma,di en woe Netty Verschuur de leerkracht en op do en
vrij Jacqueline van Leeuwen

2. dit jaar onderwijsinhoudelijk

ALGEMENE GROEPSZAKEN

- controle en belangstelling: ook als het gaat om buitenschoolse activiteiten en
computergebruik (cyberpesten!)

- agenda: (leren) plannen is erg belangrijk. Een agenda mag wel, maar er wordt niet
dagelijks  meegewerkt

- huiswerk: spelling, woordenschat, zaakvakken, in huiswerkmapje dat ze samen met
ouders maken en nakijken.

- klassendienst: het rooster voor het hele jaar hangt bij de deur
- eigen verantwoordelijkheid : het kind is zelf verantwoordelijk voor het meenemen

van materialen (gymspullen, briefjes, agenda)
- mobieltjesbeleid: bij u en de leerlingen bekend
- hoofdluis: a.u.b. ook thuis blijven controleren/ + controle na iedere vakantie op

school
- lunch: niet eten….laat het weten!
- uitstapjes: sportdag groep 8. Anne Frankhuis
- klassenouders; gr 8

VAKKEN
- Taal: woordenschat   ontleden   stellen   spreken/luisteren taalbeschouwing
- Spelling: woorden (volgens groene boekje)  werkwoordspelling
- Lezen: begrijpend lezen ( CITO, nieuwsbegrip) vrij lezen   technisch lezen
- Studievaardigheden: Blits
- Schrijven: eigen handschrift, maar leesbaar en geen hoofdletters erdoor
- Engels: vooral spreken en luisteren (minder schrijven)
- Rekenen:Snappet
- Zaakvakken: Da Vinci de thema s zijn  De Maori”s, De Aziaten en De

Nieuwste Tijd

- Verkeer: methode
- Crea: creamiddagen   tekenen    handvaardigheid drama
- Muziek: open podium en eindmusical
- Gym: tweemaal per week,
- Kanjer



WERKWIJZE
- groepsopstelling: er wordt regelmatig van plaats gewisseld
- individuele verschillen:

klassikale aanbieding alle vakken
uitdaging: zowel naar onder als naar boven (differentiatie)
aangepaste verwerking zowel kwantitatief als kwalitatief

- weekrooster en weektaak (GIP): hierop staat het programma van de hele week
- takenwerk: door het gebruik van kleuren en een dobbelsteen wordt de directe

beschikbaarheid van leerkracht en medeleerling aangegeven. Deze tijd wordt
gebruikt om leerlingen op elk niveau extra hulp te kunnen bieden

- computers: worden vakondersteunend gebruikt  door iedereen. De leerlingen mogen
, alleen op internet om info op te halen

3.   vorderingen

VORDERINGEN
- Methodegebonden toetsen
- CITO LVS: de toetsen  worden begin november afgenomen en de resultaten

krijgt u bij het eerste rapport
- Rapport: maart     laatste schooldag
- Adviesgesprekken: In de tweede en derde week van januari.  Bij het advies

zijn meerdere leerkrachten betrokken en worden alle facetten van de leerlingen
meegenomen

- CITO-eindtoets: April 2023

4.  extra’s

BS: naschoolse activiteiten
BS surprise: kind en ouder kunnen gezamenlijk surprise maken op school

NME-les:

Open podium             2x per jaar treden de kinderen voor elkaar op
Schoolreis:                   We gaan drie dagen op kamp
Kerstdiner                    Kerstontbijt vrijdag 23 december
Schoolfotograaf: Donderdag 29 sept
Kinderboekenweek: 5 oktober 2022
Techniekweek:
Mediawijs: Crea lessen, in de klassen,



Groep specifiek: VOORTGEZET ONDERWIJS
- Kernprocedure Amstelland en de Ronde Venen: de hele procedure rond

toelating tot de Amstelveense scholen voor Voortgezet Onderwijs (A’veen
College, HWC , KKC en CSB) en scholen die behoren tot Amstelland en De
Ronde Venen is geregeld in de Amstelveense kernprocedure.

- Amsterdamse Kernprocedure: Hier staat de procedure voor de Amsterdamse
Procedure, die bijna hetzelfde is als de Amstelveense. Daar is ook de keuzegids
voor alle Amsterdamse scholen op te zoeken. De Panta Rhei valt onder de
Amsterdamse Kernprocedure.

- Informatiebrochure: Begin november krijgen alle ouders deze brochure.
Daarin staat het tijdpad, de toelatingseisen, de scholen, de bandbreedtes van de
CITO-score en alle praktische informatie over de overgang naar het VO.
Uiteraard is er overal informatie op internet te vinden.

- Schoolbezoeken: we gaan voor lesjes naar het Amstelveen College. Data zijn
nog niet bekend.

Wij hopen u van voldoende informatie te hebben voorzien!
Met vriendelijke groet , Netty en Jacqueline


