
Praktische informatie van groep 8a  
   
Agenda en huiswerkmap:   
De kinderen hebben allemaal een agenda en huiswerkmap gekregen. Elke dag moeten ze map 
en agenda mee naar school nemen. Aan het einde van de dag nemen ze het weer mee naar 
huis, zodat jullie als ouders ook weten welk huiswerk voor een bepaalde dag gedaan moet 
worden.   
In groep 8 hebben de leerlingen normaalgesproken minimaal 1 vak huiswerk per dag. Dit zal 
langzaam opgebouwd worden naar minimaal 2 vakken per dag. Op deze manier kunnen de 
leerlingen alvast wennen aan de hoeveelheid huiswerk in het VO. Na de IEP-toets proberen 
we het huiswerk aan te passen aan het verwijzingsniveau.  
 

Bijbellessen   
In de eerste maanden van het schooljaar zal het hele boek Genesis verteld worden. Uiteraard 
zullen we dit jaar ook rekening houden met het kerkelijk jaar. Daarnaast hopen we ook met 
elkaar kennis te maken met het boek Openbaring. Gemiddeld genomen zal er één keer per 
week een Bijbelleesles/-studie zijn. De bedoeling is dat de leerlingen leren om zelf de Bijbel 
(studerend) te lezen.  
  
HC  
Voor elke maandag leren de leerlingen een vraag uit de HC. Deze zal mondeling overhoord 
worden. 
  
Gym:   
De leerlingen starten op vrijdagmorgen 8:30 uur in de sporthal. De gymlessen worden 
gegeven door juf Boudewijn. Het is de bedoeling dat de leerlingen gymkleding en – schoenen 
meenemen.  
   
SeVo:   
Deze lessen zullen in de tweede helft van het schooljaar gegeven worden. Onderwerpen die 
o.a. aan bod komen zijn: verschillen tussen jongen en meisjes, verliefdheid en verkering, 
seksueel misbruik, weerbaarheid, huwelijk, echtscheiding, homofilie en maatschappelijke 
trends. U krijgt van te voren te horen wanneer we beginnen met de lessen.  
 
Verkeersexamen:   
In groep 8 zullen de kinderen een theoretisch en praktisch verkeersexamen afleggen. Tijdens 
de verkeerslessen op school zullen we ons voorbereiden op deze examens.  
   
Werkstuk/spreekbeurt 

Alle kinderen maken dit jaar een werkstuk. De eisen waaraan dit werkstuk moeten voldoen, 
zullen later dit jaar met de leerlingen meegegeven worden. Daarnaast is het de bedoeling dat 
alle leerlingen een spreekbeurt houden over een vrij onderwerp.  
   
Holmwoods/Duolingo 

Het is de bedoeling dat de leerlingen voor elke maandag Holmwoods doen. De leerlingen 
maken 2 oefeningen (1x reading en 1x listening).  Daarnaast zullen we ook aan de slag gaan 
met het programma Duolingo.   



   
Schrijven  
Vanaf de tweede helft van het jaar mogen de leerlingen los schrijven, met blokletters. Dit is alleen 
toegestaan als er hierdoor even netjes of netter wordt geschreven.  
  

Cito  
Er is in groep 8 alleen een B8/M8 Cito, dus geen E8. In plaats daarvan wordt er in april de IEP eindtoets 
afgenomen. Informatie over oefenen/aanmelden etc. krijgt u t.z.t.   
 

Overdracht VO  
Dit laatste jaar op de basisschool staat ook in het teken van de overgang naar het Voortgezet 
Onderwijs. We hopen dit jaar als klas zowel de Guido de Brès als de Swaef te bezoeken.  
Daarnaast zullen jullie als ouders tijdens de informatieavond ook informatie krijgen over wat er 
allemaal bij de aanmelding komt kijken, en wat er van jullie verwacht wordt.  
Tijdens de eerste contactavond zullen we al voorzichtig naar volgend jaar gaan kijken, en een 
voorlopig advies geven. In februari, tijdens de tweede contactavond zullen de verwijzingsgesprekken 
plaatsvinden. Na deze gesprekken is het de bedoeling dat u uw zoon of dochter gaat aanmelden op de 
toekomstige school.  
 

Project Verkiezingen  
Na de meivakantie hopen we te gaan starten met een project over de verkiezingen. De 
leerlingen krijgen een aantal theorielessen over hoe de politiek werkt in Nederland. Daarnaast 
zullen we ook in de praktijk gaan ervaren verkiezingen werken. Ze zullen partijen gaan 
oprichten, verkiezingsprogramma’s schrijven, een campagne opzetten en natuurlijk een echte 
verkiezingsdag. 
 
Excursies 
Ieder jaar gaan we met groep 8 naar Den Haag tijdens Prinsjesdag. Ook sluiten we het jaar af 
in juli met een dagje poldersporten. U ontvangt t.z.t. meer informatie over deze excursies.  
 

EHBO  
in de tweede helft van het jaar worden theorie- en praktijklessen gegeven. De theorielessen verzorgt 
de leerkracht zelf. De praktijklessen zullen worden gegeven door ouders die in het bezit zijn van een 
EHBO diploma.   
 

Geboorte broertje/zusje:  
Kinderen mogen als zij een broertje of zusje hebben gekregen, trakteren en langs de andere 
juffrouws/meesters van de school met het geboortekaartje.   
   
Zendingsgeld en Woord en Daad:   
Elke maandag halen we zendingsgeld op en de laatste vrijdag van de maand voor Woord en 
Daad.  
   
Regels in de klas   
In de eerste week hebben we met elkaar regels opgesteld: 
 
In onze klas… 
 
willen we de Heere (beter) leren kennen. 
daarom luisteren we naar Zijn Woord en zijn eerbiedig tijdens het gebed en zingen. 



 
willen we kunnen leren en ons voorbereiden op de toekomst. 
Daarom doen we goed en rustig mee tijdens de lessen en gaan we op een goede manier om met onze 
schoolspullen. 
 
willen we op een gezellige manier met elkaar omgaan. 
Daarom hebben we respect voor elkaar. We luisteren naar elkaar en doen elkaar geen pijn. 
 
willen we goed contact hebben met de meester of juf.  
Daarom luisteren wij naar hem/haar en gaan respectvol met hem/haar om. 
 
wil de leerkracht een goede juf of meester zijn. 
Daarom heeft hij/zij respect voor de leerlingen en luistert hij/zij naar hen. Hij/zij helpt de leerlingen en 
geeft goede lessen.  
 
 
  
 


