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schooljaar 2017 - 2018 



 
In dit boekje vindt u allerlei informatie over de bovenbouw. Praktische punten en een 

toelichting op hoe we in de bovenbouw werken. Veel leesplezier! 

 

Toelichting vakken:  

 
Rekenen  

Methode: Wereld in Getallen   

We werken met de vernieuwde Wereld in Getallen (4).  

De methode komt tegemoet aan de verschillende niveaus van de kinderen en biedt na 

een basisinstructie voor alle kinderen verwerkingsstof in een weektaak op minimum, 

basis en plusniveau.  

Voor alle groepen, maar vooral voor groep 6 is het heel belangrijk dat kinderen de 
tafels kennen en deze regelmatig blijven oefenen. Ook zou het fijn zijn als de 

kinderen het klokkijken (digitaal en analoog) beheersen.   
 

Taal:   
Methode: Taal in Beeld 

Dit is een gestructureerde methode die geschikt is voor zelfstandig werken. Wekelijks 
komen, taalbeschouwing (ontleden, grammatica) en schrijflessen aan de orde. 

Na een blok van 3 weken volgt er een toets. De kinderen werken met een taalboek, 
werkboek, en een schrift. Bij de thema’s van Vier keer wijzer komen zowel de 

woordenschat aan de hand van de themamuur, als het presenteren aan een groep 
uitgebreid aan bod. 

 
Spelling:  

Methode: Spelling in Beeld 
In een blok van 3 weken worden meerdere spellingproblemen behandeld, die 
ingeoefend worden  

Na 3 weken maken de kinderen eerst een signaaldictee. Dit kijken de kinderen zelf na, 
zodat ze weten welke woorden nog extra geoefend moeten worden. Dit signaaldictee 

gaat mee naar huis, zodat duidelijk is hoe het gaat. Enkele dagen later volgt dan het 
“echte” dictee, het zogenaamde controle dictee. 

In groep 7/8 wordt de werkwoordspelling uitgebreid behandeld. 
 

Technisch lezen: 
Methode: Estafette Nieuw  

Deze methode gaat uit van 3 aanpakken; kinderen die extra leesinstructie nodig 
hebben, kinderen die gemiddelde leesinstructie nodig hebben en kinderen die al een 

bovengemiddeld leesniveau hebben. Er zijn 2 lessen per week en daarnaast nog een 
toepassingsles waarin de leesmoeilijkheden extra geoefend worden. Naast de methode 

oefenen de kinderen ook systematisch het lezen van woordrijen. 
De leesdoelen in groep 6/7/8 zijn respectievelijk: 

Januari: AVI M6 / M7 / Plus 
Juni:  AVI E6 / E7 / Plus of ‘AVI-uit’. 
Deze AVI aanduiding kunt u ook terug vinden op de boeken in de bibliotheek. 

Het is belangrijk dat kinderen goed leren lezen en er plezier in hebben. Thuis lezen/ 
voorlezen kan extra stimulerend zijn! 



Alle kinderen houden één of meer leeskringen dit schooljaar. Ze mogen zelf aangeven 

op de intekenlijst wanneer zij dat willen doen. Ter voorbereiding krijgen ze een brief / 
hulpformulier mee. 

 
Begrijpend lezen:   

Methode : Nieuwsbegrip XL 

Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip XL, een methode die 

gebaseerd is op onderwerpen uit de actualiteit. Er wordt gericht gewerkt aan 
woordenschat- en begrijpend leesstrategieën. De kinderen krijgen teksten en 

opdrachten aangeboden die aansluiten bij hun eigen niveau. De methode bestaat 
uit het maken van lessen op papier en lessen op de computer.  

Het wordt aangeraden het nieuws thuis te kijken. Het Jeugdjournaal is erg goed 
voor kinderen van deze leeftijd!  

 
Vier keer wijzer 

De groepen 3 t/m 8 werken elke 3 / 4 weken aan een thema op het gebied van 
wereldoriëntatie. Tijdens de thema’s geeft de leerkracht minimaal één keer per week 
theorieles: de leerkracht vertelt een verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert 

een excursie, houdt een kringgesprek, verhaalt de belevenissen, geeft instructie enz.  
Twee keer per week is er een werkles. In deze lessen hebben de kinderen de 

gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten / intelligenties  
thema’s verder te onderzoeken en te ervaren. Thema’s kunnen worden afgesloten met 

een schriftelijke toets en een vorm van presenteren.  
Vier keer wijzer splitst zijn thema’s in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. 

Met de locatie Dr. Hoijnstraat behandelen we dit schooljaar het thema Verkeer. 
 

Aardrijkskunde 
Middels aardrijkskunde thema’s en leerspellen komen in groep 6/7/8 “Nederland”, 

“Europa”  en “de wereld” aan bod. Dit jaar behandelen wij de thema’s: heel Amerika, 
Azië en Oceanië. Voor het leren van de topografie werken we met de werkboekjes van 

de ‘Junior Bosatlas’. De kinderen krijgen topokaarten mee naar huis als huiswerk voor 
de topotoetsen. 

 
Geschiedenis 
Middels themakaarten worden er per schooljaar 4 geschiedenisthema’s behandeld.  

De thema’s die dit jaar aan bod komen: Prehistorie, 80 jaar oorlog, Laatste Tijd,  
2 oorlogen. 

 
Natuur 

Middels themakaarten worden er dit schooljaar 5 thema’s van een week behandeld.  
De thema’s die aan bod komen: Herfst/ het weer, Van Binnen, Zintuigen.  

 
Engels 

Methode: Take it easy.  
Take it easy is een nieuwere Engelse methode met vlotte digibordlessen en 

verwerking in een werkschrift. Door middel van een verhaal, luisterfragment, 
filmpje, liedje of tekst worden woorden en zinnen geleerd, gesproken en een stukje 

grammatica geoefend. Vanaf dit schooljaar volgt ook groep 6 de Engelse lessen. 

 

 
 



Verkeer 

Met behulp van de jeugdverkeerskrant van VVN komen de regels van het verkeer 
thematisch aan bod. 

 

Creatieve vorming 
Alle creatieve vakken (muziek, drama, dans, tekenen en handvaardigheid) staan in het 

tekenen van het thema van Vier keer wijzer van dat moment. 

 

Blokperiode:  

Tijdens de blokperiode in de bovenbouw wordt er gedurende een langere periode 

gewerkt aan o.a. taalbeschouwing (ontleden)/spelling/werkwoordspelling / 
projectopdrachten en creatieve opdrachten.  

Naast het volgen van instructiemomenten voor taal en spelling werken de kinderen 
zelfstandig aan hun weektaak. We leren de kinderen hun werk te plannen. Kinderen 

plannen hun werk door middel van een weektaak. Voordelen van leren plannen zijn: 
vooruitkijken/denken, besef van tijd bij het maken van een opdracht, een goede 

verdeling van vakken en opdrachten, en jezelf leren kennen in wat werkt en wat (nog) 
niet. De blokperiode wordt altijd gezamenlijk opgestart en afgesloten. Er wordt samen 

gekeken naar de planning en de voortgang van de weektaak. 
 

Weektaak/agenda 
Binnenkort maken we een start met het werken met de weektaak. In de weektaak zijn 

de normale lessen opgenomen en daarnaast is er extra werk voor kinderen die meer 
aankunnen. Het doel is:  

 leren plannen van werk 

 verantwoording dragen over ( afmaken ) van eigen werk 
De kinderen krijgen een agenda van school, deze blijft op school. 

 
Huiswerk 

 Minimaal 1 keer per jaar een presentatie (Kijkkring) 
 Minimaal 1 keer per jaar een Leeskring 

 Leren voor toetsen van topografie, MI en Engels 
 Wanneer de weektaak op vrijdag niet af is, maakt de leerkracht in overleg met 

het kind een afspraak over het werk dat eventueel mee naar huis gaat.  
 

Sociaal emotionele ontwikkeling 
Methode:  Mediation, conflicthantering 

Als school vinden we het belangrijk dat kinderen op een goede manier met elkaar 
omgaan. We leren we de kinderen vaardigheden aan die hen hierbij kunnen 

ondersteunen. Daarnaast leren we de kinderen om conflicten op te lossen via 
Conflicthantering en Mediation.  
 

Gymnastiek 
Groep 6-7-8 gymt iedere dinsdagochtend in gymzaal “de Bongerd”. U heeft hierover al 

informatie ontvangen.  

 

 

 

 

 



 

Kamp:  

Op woensdag 27 en donderdag 28 september gaan we met de bovenbouw op kamp 
naar het Prehistorisch museum Eindhoven en zwemmen in een zwemparadijs. Er 

zijn ook bovenbouwgroepen van locatie Flierenhofstraat aanwezig. 

  

Voortgezet Onderwijs 

In groep 7 en groep 8 is er op diverse momenten aandacht voor de overstap naar het 

VO. Een presentatie over de verschillende activiteiten vindt plaats tijdens de 

workshopavond op dinsdag 31 oktober. Een overzicht van alle activiteiten en 

bijbehorende data ontvangt u aan het begin van het schooljaar per mail.  

 

Scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren open dagen en avonden. Wij houden u 
zoveel mogelijk op de hoogte, maar u dient vooral zelf in de gaten te houden welke 

school op welk moment deze informatiedagen organiseert.  
 

Op het Over Betuwe College wordt een ‘scholenmarkt’ georganiseerd: een informatie-
avond over voortgezet onderwijs waarop verschillende middelbare scholen zich 

presenteren. Met alle groep 8-leerlingen bezoeken we een dagdeel de ‘minilessen’ van 
het OBC in Bemmel. Meer info hierover volgt. 

 
Begin februari vindt het adviesgesprek plaats, waarin wij het schooladvies voor uw kind 

met u bespreken. Op 17,18 en 19 april is de Eindtoets voor alle leerlingen van groep 8. 
 

Eten en drinken 
10 min. voor en/of tijdens de kleine pauze nuttigen de kinderen hun fruit en drinken. 
Na een kwartier lunchtijd spelen we 25 minuten buiten. 

Onze school is voorstander van gezond eten en drinken; koek, chocolade, cakejes, 
snoep etc. horen hier niet bij. Navulbare bekers en flesjes met liefst water, passen hier 

prima bij. Zo beperken we ook ons afval. 
 

 
Verdere informatie is terug te vinden in de schoolgids. 

 
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat natuurlijk graag! 

 
 

Groet, Natascha van Delft en Marieke Rutten  
 

 


