
Info-Avond Groep 8 

Van harte welkom en een 

vruchtbare avond toegewenst!!!         

 



REKENEN EN WISKUNDE 

 

 METHODE: NAAR 
ZELFSTANDIG 
REKENEN 
 

 HOOFDREKENEN 

 

 REDACTIE 

 

 WISKUNDE 

 

 CIJFEREN 



Hoofdrekenen 

 Snelhoofdrekenen deel 5 + 6 

(de kinderen mogen vooruit werken) 

 

 Naar Zelfstandig Rekenen 11 + 12 

   Taken 

 Stencils Hoofdrekenen  

    Ajodakt (rond febr.)     



Redactie 

 

 

Redactiesommen 

 

Vraagstukjes uit NZR          



Cijferen 

 Naar Zelfstandig Rekenen 11 + 12 

 Cijferen  Ajodakt  



WISKUNDE 

 KLOK 

 METEN 

 BREUKEN 

 PROCENTEN 

 KOMMAGETALLEN 



Huiswerk / Oefenwerk 

 Naar Zelfstandig Rekenen:  

 4 taken per week 

 

 Snel Hoofdrekenen: 

 Deel 5: elke dag 1 bladzijde 

 Deel 6: 2 bladzijden per week ( maandag – woensdag) 

 

 Redactiesommen: 

 1 keer per week (vrijdag) 

 

 Weetjes leren (dagelijks) 

 

 

  

 

          



Netwerken 

 Hoofdrekenen: Dinsdag 

 Redactie: Woensdag 

 Cijferen: Donderdag 

 

 Gehaald uit GP’s voorgaande jaren 

(GP’s zijn gecoördineerde proefwerken) 



TG&C   NED.TAAL 

Methode 

 

Taal  actief  groep 8 

 



Taal 

 

Spelling 

 

Woordenschat    

TG&C Taal actief: leerlijnen 



TG&C Taal actief: opbouw 

 

 10 thema’s van 3 weken 

 Elke dag taaloefeningen 

 2x per week woordenschat 

 3x per week spelling 

 Basislessen/differentiatielessen/ 

   toepassingslessen 

   Veel aandacht voor samenwerken 



TG&C  Taal actief 

 Taal:  

 aandacht voor verschillende taal- 

   aspecten:  

  luisteren/spreken 

  stellen 

  taalbeschouwing 

 



TG&C  Taal actief 

 Woordenschat: 

 Duidelijk maken van de betekenis van 

woorden die passen binnen het thema 

d.m.v : praatplaten 

        oefeningen in het werkboek 



TG&C  Taal actief 

 Spelling: 

 Enkele spellingcategorieën per thema 

 Woordpakketten die uitgaan van een 

grondwoord 

 Oefening d.m.v. werkboek, bladen en 

bakkaarten 

 Signaaldictee 

 Controledictee 

 Differentiatie: reteaching/verrijking 



            Methodeboeken/stencils 

 Begrijpend lezen: GP’s 

 Teksten op stencils 

 Taalboek Taal actief  

  Woordenschat werkboek Taal actief  

 Blokboek 8 

 Spelling: werkboek Taal actief 

 

 



Huiswerk / Oefenwerk 

 Tekst/Begrijpend Lezen 
 Teksten, gehaald uit oude G.P.’s. 
 

 Taaloefeningen 
 Woordenschat: woordbetekenissen opzoeken en leren 
 

 Taalblok: maken en leren  
 maandag 

 Vocabulaire 
 Elke dag  

 Spelling/Dictee: 
 Woordjes fixeren 

 

 



Netwerken 

 Begrijpend lezen 

( om de ene week ) 

 Taaloefeningen/Taalnet 

 Dictee/Spelling (controledictee) 

 Toetsen Taal actief (woordenschat) 

 

Gehaald uit GP’s voorgaande jaren 

 



Belangrijke Werken 

 Beginsituatie 

 

 Oefen GP 

 

 Toets 

 

 Spreekbeurt trim. 1 – 2/3 



TG&C  LEZEN 

 Leesboeken 

 

 Bibliotheek (vrijdag) 

 

 Teksten GP’s 

 

 Boekbespreking 



Spreekbeurt TG&C  Lezen 

 Een boek van ongeveer 125 bladzijden 

lezen en voor de klas vertellen. 

 

 De leerkracht moet het boek eerst 

goedkeuren. 

 

 In de week van 21 en 28 september. 

 



TG&C    Talen 

Papiaments: Fiesta di 
idioma deel D1 – D2  

 

Technisch lezen 

Begr. Lezen 

Spelling(regels heel goed 
kennen) 

Taaloefeningen 

Woordenlijst 

 

 Spreekbeurt trim 1 – 2/3 

 



TG&C Talen 

 Papiaments: 

 

 Spreekbeurt: ( 2 ) 

 Trim. 1: Bekende 

Curaçaöenaar – na 

de herfstvakantie 

in oktober 

 

 

 Spreekbeurt: ind. 

 Trim 2/3: Beroep 



               TG&C   Talen 

 Spaans 

 

 Clave de sol 

 Mevr. Marilou 

 Elke maandag (huiswerk) 

 

 



TG&C Talen    

 Engels: methode The Team 

 

 Ms. White 

 

 Elke woensdag  

 



MENS EN MAATSCHAPPIJ 

Domeinen: Democratie, bestuur en natie 

  b.v. vlag – volkslied - wapen 

  Bestuur en bestuursvormen 

  b.v. verschillende regeringsvormen 

  Individu, ontwikkeling en indentiteit 

  b.v. tijdsaanduiding, tijdindeling en  

  tijdsperiode 

  Historische ontwikkelingen 

  b.v.  W.O.ll – 9/11 

  maandag 



MENS, NATUUR EN TECHNIEK 

Domeinen: Aarde en heelal 

   b.v. atmosfeer - bodemgesteldheid 

    lengte- en breedtecirkels 

    klimaat 

    Levensverschijnselen 

      planten:b.v. opbouw en     

     voortplanting  



MENS, NATUUR EN TECHNIEK 

 Domein: Technologie 

b.v. basis principes voor het ontwerpen 

belangrijke uitvinders, die met hun 

uitvindingen de aarde hebben veranderd, 

opzoeken. 

Praktisch gedeelte: verslag maken(trim.3) 

 

Woensdag - vrijdag 

 



Proefwerken 

 3X per trimester 

 

 2 weken van tevoren 

 

 Zelf vragen maken 

 

 Overhoring: Mondeling - Schriftelijk 



ALGEMENE MENSVORMING 

 

Liturgische kalender, Advent, Vastentijd 

 

Voorbereiding Heilig Vormsel 

    vanaf januari 



CULTUREEL ARTISTIEKE 

VORMING 

Muziek 

 

Tekenen 

 

Handvaardigheid 

 

 

  



BEWEGINGSONDERWIJS EN 

GEZONDE LEVENSTIJL 

 Dinsdag 

 SDK 

 Kleding:  

 Gym t-shirt 

 Donkerblauwe 

sportbroek/legging 

 Geen sieraden 

 Extra fles water 



ALGEMEEN 

 Zorgvuldig met boeken omgaan 

 Alle huiswerkschriften, (werk)boeken moeten 

gekaft zijn ( hoesjes, kaftpapier ) per 1 sept. 

 Huiswerk op het bord 

 Agenda’s worden niet gecontroleerd 

 Huiswerk vergeten = huiswerk niet in orde! 

 Netschriften 1x per maand 

 Bekijken 

 Ondertekenen 

 Op/aanmerking op een apart blaadje 

 



AFSPRAAK 

 Spreekbeurt: de kinderen zetten hun 

werk op een stick en geven die aan juf 

Elaine, zodat zij dat voor virussen kan 

checken. (stick voor school apart) 

 Stuur ons geen “grote” mails met foto’s 

e.d. 

 U kunt ons altijd mailen voor eventuele 

onduidelijkheden of als u iets te melden 

heeft. 

 



vervolg Afspraak 

 Geldigheidsduur psychologische verklaring 

controleren (indien van toepassing).  

 Traktaties bij verjaardagen moeten 

voorverpakt zijn en zijn alleen voor de eigen 

klas.  

 Kinderen schrijven met vulpen. 

 Doktersbezoek, tandarts, paspoort a.u.b. in de 

middaguren. 

 Let op het tijdig afzetten en ophalen van uw 

kind. 

 

 

 



Vervolg Afspraak 

 Bij ziekte worden de niet gemaakte 

netwerken/proefwerken, niet ingehaald. 

 Niet in de netschriften van de kinderen 

schrijven. Op- en aanmerkingen op een 

blaadje noteren en met uw kind 

meegeven. 

 De datum van een spreekbeurt/charla 

wordt niet veranderd. 



    Gouden regel Groep 8 

WERK MET REGELMAAT!!! 


