Belangrijk BO naar VO

november – april








leerstof groep 8
voorbereiding op de verwijzing VO
CITO toetsen M8 LOVS
VO informatieavond in oktober/november
2 verwijzingsgesprekken PO-VO
aanmelden nieuwe school voor 1 maart 2016
Eindtoets PO april 2016

mei – juli




leerstof groep 8
schoolkamp 15, 16 en 17 juni 2016
musical



Leerlingvolgsysteem



Leerling-kenmerken

Alles-in-1

Betekenisvol onderwijs, dat boeit!
De 20 projecten van Alles-in-1 Groep 5-8
bieden in logische samenhang het gehele
curriculum voor de vier hoogste groepen
aan, met uitzondering van rekenen, gym en
handschriftontwikkeling. Samen met de
taallijn Alles-Apart is het ook dekkend voor
alle kerndoelen Nederlandse taal.
Het unieke van Alles-in-1 is dat alle vakken binnen een thema worden
aangeboden. Deze samenhang maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en
effectief.
Voor groep 5 t/m 8 zijn 20 thematische projecten ontwikkeld. Per schooljaar
behandelen we vijf projecten, uit ieder domein één. Hier ziet u welke
onderwerpen we dit schooljaar aanbieden:

Het domein en het hoofdonderwerp vormen het hart van het project. Het is de
kapstok waaraan alle vakken worden opgehangen. Een zorgvuldig ontwikkeld palet
aan werkvormen sluit aan bij uiteenlopende leerstijlen, zodat elke leerling de
leerstof diep doorgrondt. Kinderen werken cognitief, praktisch en creatief, via
onderzoekend en ontdekkend leren, schriftelijk, mondeling en digitaal.

De leerstof is uitgewerkt op zes cognitieve niveaus, zodat u altijd een passend
niveau kunt aanbieden: van een zwakke leerling in groep 5 tot en met een
hoogbegaafde leerling in groep 8.
Alles Apart
Alles-Apart is de instructietaallijn voor
groep 5-8.
Zonder poespas worden de
spellingcategorieën, de
werkwoordspelling, de grammaticaregels
en de leesstrategieën uitgelegd en
geoefend. Binnen Alles-Apart is de
hoofdzaak taalregels leren en oefenen.
Helder en duidelijk. Alles-Apart is de ideale aanvulling voor de Alles-in-1
projecten voor groep 5-8 en er kan uitstekend zelfstandig mee gewerkt worden.
Taalverwerving ontwikkelt zich het best door expliciete én contextrijke
aanbieding.
Expliciet gebeurt dat in Alles-Apart.
Contextrijk gebeurt dat binnen de projecten van Alles-in-1.
Alles-in-1 + Alles-Apart = kerndoelendekkend voor de Nederlandse taal

Pluspunt

De oefenvormen zijn speels en gevarieerd, de
vormgeving is leuk en eigentijds. Dat motiveert
kinderen. Tegelijkertijd is Pluspunt een heel
duidelijke methode die kinderen leert rekenen via
een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof
met veel oefening en herhaling. De methode biedt
praktische differentiatie op 3 niveaus en de
referentieniveaus 1F en 1S zijn volledig verwerkt.

Er zijn 15 lessen per blok, les 12 = toets. Les 13,14 en 15 zijn remediërend en
verrijkend. De leerstof is ingedeeld in de volgende domeinen: getalbegrip,
basisvaardigheden; verhoudingen-breuken-procenten; meten; tabellen en
grafieken; meetkunde en ruimtelijke oriëntatie.

Frans
Methode: “En action”
In groep 8 krijgen de leerlingen ook Frans. Net als bij Engels
gaat het om communiceren en de juiste uitspraak. Ook krijgt de
spelling aandacht. De lessen (1 x per week vanaf 3 november)
worden verzorgd door dhr. Ton Brouns.
Spaans
Naast Frans krijgen een aantal leerlingen met over de gehele lijn hoge scores, ook
Spaans aangeboden. Deze lessen worden door meester Werner gegeven.
Levensbeschouwing
Er wordt gebruik gemaakt van de methode “Hemel en aarde”.
Het vormsel zal plaats vinden op vrijdag 20 mei. De lessen worden buiten schooltijd
verzorgd door onze toekomstige pastoor F. Houwman.
Gym
Methode: Basislessen bewegingsonderwijs.

MANIER VAN WERKEN
In de laatste twee jaar van de basisschool worden leerlingen geacht steeds
zelfstandiger te worden. De verantwoordelijkheid komt steeds meer bij de leerling zelf
te liggen.
Onze school geeft adaptief onderwijs, d.w.z. dat wij ervan uitgaan dat alle kinderen
verschillend zijn en dat ieder kind zijn/haar eigen doelen heeft.
Daarnaast maken wij ook gebruik van coöperatieve werkvormen om de samenwerking
tussen kinderen te bevorderen.
HUISWERK
Nodig: een agenda. Zo kan de leerling zelf bijhouden wat hij/zij moet doen. U kunt het
controleren door op Isy te kijken.
Maandag: rekenen
Woensdag: begrijpend lezen/woordenschat/studievaardigheden
Vrijdag: taal
Verder:
 Proefwerken (leren leren)
 presentaties
 Frans (november - april) / Spaans

SOCIAAL EMOTIONELE KRING
1 x per week, op vrijdag is er de sociaal emotionele kring. Wat ging er goed deze week?
Waar zijn er nog problemen? Mocht er thuis toch nog iets naar voren komen dat op
school niet geconstateerd is, laat het dan gerust weten!
 Zorg goed voor jezelf.
 Zorg goed voor een ander.
 Zorg goed voor je omgeving.

GESPREKKEN (ouders, leerling en leerkracht)
 november: eerste gesprek (voorlopig advies
a.d.h.v. . het eerste rapport, uitslagen van
toetsen, LOVS en de entreetoets of het
drempelonderzoek.
 februari: tweede gesprek (verwijzingsgesprek
a.d.h.v. het tweede rapport, LOVS en dan met
name de uitslagen van de M8 toetsen)
 mei: gesprek n.a.v. de Eindtoets PO indien er
bijstelling van het advies nodig is naar boven.

.
Kamp
Op 15, 16 en 17 juni gaat groep 8 (beide locaties) op kamp.
Adres: Johannes Vermeerstraat 2 te Brunssum.
De kosten voor dit kamp bedragen € 60,-

Musical
Op dit moment is nog niet bekend welke musical het zal worden. De nieuwe musicals
komen altijd in januari uit. De musical wordt door alle leerlingen van groep 8 (beide
locaties) uitgevoerd.

Leerkrachten groep 7 en 8
BS De Kingbeek
September 2015

