
 

 

 
 
Beste ouders / verzorgers,  
 
Voor u ligt de informatiebrief van groep 8. Het laatste basisschooljaar van uw zoon of 
dochter. Een heel belangrijk jaar. Een jaar waarin een keuze wordt gemaakt voor het 
voortgezet onderwijs.  
Voor de zomervakantie heeft uw zoon of dochter al een voorlopig advies 
gekregen middels de Entreetoets. Voor de ene leerling zal het een duidelijke bevestiging zijn, 
voor de ander een motivatie om er de komende maanden extra tegenaan te gaan. Naast het 
leren vinden wij een goede groepssfeer zeer belangrijk, zodat uw kind een fijn jaar heeft in 
groep 8!  
 
Leerkrachten in de groep 
 
Irene Wenting: maandag, dinsdag en vrijdag 
René Tolboom: woensdag en donderdag  
 

 
Inhoud van ons onderwijs 

 
Lezen 
Voortgezet technisch lezen 
Twee keer in de week krijgen de kinderen instructie op het gebied van technisch lezen, met 
behulp van de methode ‘Flits’. Het vlot en nauwkeurig lezen binnen een aantrekkelijk thema 
staat centraal.   
 
Begrijpend lezen 
Dit is een zeer belangrijk onderdeel van het lezen, dit met het oog op het voortgezet 
onderwijs. De vaardigheid hierin vormt een belangrijk argument bij de advisering in groep 8. 
De praktische toepassing vindt plaats in alle andere leerstofgebieden. Wij gebruiken hiervoor 
de methode ‘Beter Bijleren’. Daarnaast gebruiken we de methoden ‘Blits’ en ‘Bij DeHand’ 
voor het ontwikkelen van studievaardigheden.  
 
Taal 
Wij gebruiken op school de methode ‘Taal op maat’. Hier werken wij dagelijks mee,  waarbij 
de leerlingen gericht taalonderwijs krijgen in de categorieën: woordenschat, luisteren en 
spreken, schrijven en taal verkennen.  



 

 

Daarnaast staat spelling vier keer per week op het rooster. Wij gebruiken de methode 
‘Spelling op maat’ voor het aanleren van de juiste spelling. Nog meer dan in groep 7 besteden 
we daarbij aandacht aan werkwoordspelling. 
 
Spreekbeurt 
Halverwege het schooljaar kiezen de leerlingen een onderwerp uit, waar zij een spreekbeurt 
over willen doen. Aan de hand van een format, kunnen zij deze voorbereiden. Hetzelfde 
format gebruikt de klas en de leerkracht bij het beoordelen ervan.    
 
Engels 
Wij werken wekelijks met de methode ‘Big English’. De leerlingen lezen en luisteren naar 
boeiende teksten over de wereld om hen heen, over andere culturen en maken kennis met 
vakken als biologie, aardrijkskunde en wiskunde. Tevens worden de leerlingen gestimuleerd 
om ook in het Engels te zingen, te discussiëren en rollenspellen te spelen. 
Elke vrijdag is een leerling aan de beurt voor de ‘Magic Box’. De leerling neemt een voorwerp 
mee van thuis en doet het ongezien in de Magic Box. De klas stelt er vervolgens vragen over. 
Zo stimuleren wij de Engelse communicatie.  
 
Rekenen 
Wij werken met de methode ‘Rekenrijk’. In groep 8 herhalen leerlingen de rekenleerstof uit 
voorgaande jaren. Er worden nauwelijks nieuwe rekenonderdelen aangeboden.  
Bij elke rekenles maken leerlingen gebruik van hun denkschrift.  
 
Wereldoriëntatie  
Hieronder vallen de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  
Wij werken met de methoden: Wereldzaken, Tijdzaken en Natuurzaken. Deze vakken staan 
wekelijks één uur op het rooster. Aan het eind van een thema gaan de leerlingen in kleine 
groepjes aan de slag met het voorbereiden van een korte presentatie in het Engels. De 
leerkracht biedt daarbij nuttige woorden aan die de leerlingen vervolgens verwerken.  
 
Schrijven  
In groep 8 gaan wij ervan uit dat de kinderen een duidelijk, leesbaar handschrift beheersen. 
Om deze vaardigheid te blijven behouden wordt hier wekelijks aandacht aan besteed door te 
werken in de methode ‘Pennenstreken’. 
  
Bewegingsonderwijs  
Wij gymmen in de gymzaal gelegen aan de Norenberg. Elke dinsdag moeten de kinderen hun 
fiets mee naar school nemen. Douchen is niet verplicht. Deodorant is toegestaan (alleen 



 

 

rollers). 
In de eerste periode krijgen de leerlingen vier keer les in zelfverdediging, door een externe 
docent.     
 
Expressievakken  
Hieronder vallen vakken als tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. 
Dit schooljaar krijgen wij de eerste periode theaterles van een externe docent. Ook krijgen wij 
muzieklessen aangeboden vanuit Art4U.  
 
Techniek 
In groep 8 doen wij mee met de First Lego League (FLL). De FLL is een internationale wedstrijd 
gebaseerd op LEGO voor leerlingen van 8 t/m 14 jaar, die wordt georganiseerd door FIRST 
(For Inspiration and Recognition of Science and Technology). Bij de FLL wedstrijden moeten 
de deelnemende teams een volledig autonome robot ontwerpen, programmeren en bouwen. 
Daarbij maken ze gebruik van het LEGO Mindstorms systeem.  
Naast het meedoen aan de robotwedstrijd, moet elk team binnen het jaarlijkse thema ook 
een eigen onderzoek uitvoeren over de maatschappelijke rol van techniek en technologie. 
Vervolgens moeten de kinderen zelf op zoek naar een creatieve oplossing, die ze presenteren 
op de finaledagen. 
De eerste bijeenkomst staat gepland op vrijdag 24 september van 11:45 uur tot 12:00 uur. De 
Regiofinale wordt gehouden op zaterdag 15 januari in Dynamo Eindhoven op het 
Catharinaplein. Noteer deze datum vast in uw agenda.  
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling 
We proberen de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk te 
volgen en problemen tijdig te signaleren. Zo nemen wij twee keer per schooljaar het 
sociogram ‘ZIEN’ af, waardoor we meer inzicht krijgen in de sociale verhoudingen in de groep.  
 
Huiswerk 
Ter voorbereiding op het vervolgonderwijs geven wij de kinderen wekelijks huiswerk mee: 
- maandag: leerhuiswerk spelling (onveranderlijke woorden) 
- dinsdag: werkwoordspelling 
- woensdag: taal  
- donderdag: rekenen 
 
Daarnaast krijgen de leerlingen, wanneer een thema is behandeld, leerhuiswerk mee naar 
huis van de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en Engels.  
 



 

 

 
 
 
Gebruik agenda 
In de agenda schrijven de leerlingen alle belangrijke zaken m.b.t. het huiswerk of 
gebeurtenissen in de groep. Een belangrijk onderdeel is het ‘plannen van het huiswerk’. Veel 
leerlingen vinden dit lastig. Sturing vanuit thuis is raadzaam. Wij vragen de ouders  af en toe 
de agenda te controleren en de week met uw kind door te nemen. 
 
Oefen-Cito 
Na de Kerstvakantie zullen wij regelmatig werken met opgaven uit oude Cito-boekjes. Wij 
vinden het belangrijk dat de leerlingen daar vertrouwd mee raken.   
 
 

Overige zaken 
 
Afspraken in de groep 

 Tijdens de inloop maken leerlingen hun spullen in orde. Zij zorgen voor een leesboek 
en houden hun laatjes netjes. Leerlingen morgen rustig met elkaar praten. Ook 
verbeteren zij eventueel werk van de voorgaande dag.  

 Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten wij met de les. 
 Voor 9.00 uur, na 12.00 uur en 15 min. voor of na de pauze gaan we niet naar het 

toilet. Ook tijdens instructies en toetsen is een toiletbezoek niet toegestaan. 
 Elke week zijn er twee hulpjes in de klas. Zij delen o.a. werk uit en maken de klas na 

school weer in orde. 
 
Communicatie met ouders 
Er zijn verschillende mogelijkheden waarin wij u op de hoogte brengen van wat er in de groep 
of op school gebeurt, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of per e-mail. Ook zijn er een aantal 
momenten waarop wij met u in gesprek kunnen gaan over uw eigen kind: 

 Kennismakingsgesprek 
 Ouderavonden n.a.v. het rapport  
 Individuele gesprekken. Het kan dat de leerkracht u hiervoor uitnodigt, maar als u zelf 

een gesprek wil kan dat natuurlijk ook. Hiervoor is het handig om een afspraak te 
maken. 

Wij verwachten dat uw kind aan dit gesprek deelneemt om het eigenaarschap te bevorderen. 
 



 

 

Wanneer u afspraken (arts, tandarts, etc.) wilt doorgeven of wilt laten weten dat uw kind ziek 
is kan dat via de e-mail of Parro. Zo is de leerkracht snel op de hoogte. Ook andere korte 
mededelingen kunt u mailen naar de leerkracht. Wel vragen wij u om dit te doen voor 
schooltijd, omdat wij tijdens schooltijd niet altijd onze e-mail lezen. Indien uw mededeling, 
vraag of opmerking langer is, dan vragen wij u vriendelijk om een afspraak te maken. 
 
Parnassys/Parro 
Als ouder kunt u de resultaten van uw kind bijhouden door in te loggen in Parnassys. Ook 
andere bijzonderheden of gesprekken met ouders worden digitaal opgeslagen. Daarvoor 
heeft u een persoonlijke inlogcode ontvangen. Mocht deze niet werken, dan kunt u een 
mailtje sturen naar de administratie, Annet Sebregts (a.sebregts@veldvest.nl) 
 
 

Belangrijke momenten 
 
Voorlopige adviesgesprekken 
De voorlopige adviesgesprekken vinden in november plaats, tijdens de rapportgesprekken. 
Tijdens deze gesprekken gaan wij met elkaar in overleg om samen een goed passend advies te 
kunnen geven voor uw zoon of dochter. Bij het geven van het advies kijken wij onder andere 
naar de volgende zaken: 

 Resultaten van de leerling (zowel van alle LOVS Cito-toetsen, als de methode-
gebonden toetsen) 

 Werkhouding van de leerling (motivatie, gedrag in de groep, concentratie, 
huiswerkhouding etc.) 

 Wens van leerlingen en ouders 
 
Cito M8 toetsen 
In januari/februari nemen we de M8 Cito-toetsen af (midden groep 8 toets). De vakgebieden: 
rekenen, begrijpend lezen en spelling worden in deze periode getoetst. Belangrijk, want deze 
vormen de afsluiting van de toetsen in ons Cito leerlingvolgsysteem. 
 
Definitieve adviesgesprekken  
Vervroegde aanmelding: 
Voor leerlingen waarvan wij verwachten dat ze op het voortgezet onderwijs meer hulp nodig 
hebben, vindt er een vervroegde aanmelding plaats. Voor deze leerlingen is er dus een eerder 
moment waarop ze bij het VO aangemeld moeten worden. Als uw zoon of dochter hiervoor in 
aanmerking komt, wordt dat tijdens het voorlopige adviesgesprek besproken.  



 

 

 
Reguliere aanmelding: 
De definitieve adviesgesprekken voor reguliere leerlingen vinden begin februari plaats 
(aanmelden bij het VO: begin maart). Wij verwachten dat uw kind aan het definitieve 
adviesgesprek deelneemt, net als aan de andere gesprekken. 
 
Afname Cito eindtoets 
De Cito eindtoets vindt dit schooljaar plaats op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 
april. Omdat de Cito eindtoets gemaakt wordt, nadat de leerlingen al een schoolkeuze 
hebben gemaakt, kan dat in sommige gevallen een negatief effect hebben op de motivatie. 
Leerlingen kunnen denken dat het er toch niet meer toe doet en dat willen we graag 
voorkomen! Wij willen de betrokkenheid zo lang mogelijk vasthouden, zodat de leerlingen 
allemaal met een goed gevoel en voldoende ‘bagage’ de stap naar het voortgezet onderwijs 
kunnen maken.  
 
Wat ná de Cito? 
Na de Cito blijven wij gewoon doorgaan met onderwijs geven en gaan wij onze tijd zeker niet 
uitzitten. Wij proberen om er samen met uw kind een zinvolle en tevens gezellige periode van 
te maken, waarbij we het pedagogisch klimaat hoog in het vaandel hebben staan. 
Er volgen nog vele leuke en leerzame activiteiten (voorbereidingen voor het 
peanutbaltoernooi, de schoolverlatersdagen en natuurlijk de musical). Daarbij kunnen wij uw 
hulp goed gebruiken! Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u zich daarvoor aanmelden via 
i.wenting@veldvest.nl. 
 
                                                                  Activiteiten groep 8 
 
Peanutbaltoernooi 
Donderdag 9 en vrijdag 10 juni vindt het jaarlijkse Peanutbaltoernooi plaats voor alle 
schoolverlaters. Dit worden twee sportieve en gezellige dagen. Wij zoeken voor die dagen 
twee enthousiaste coaches (per dag) die de teams willen begeleiden. Interesse? Laat een 
berichtje achter via Parro of via i.wenting@veldvest.nl 
 
Schoolverlatersdagen 
De schoolverlatersdagen vinden dit schooljaar plaats op 4, 5 en 6 juli. De commissie, 
bestaande uit de leerkrachten van groep 8 en enkele ouders, komt tijdig samen om een 
gezellig programma te organiseren. Elk jaar wordt een ouderbijdrage van € 50 gevraagd.   
Traditiegetrouw spelen wij op woensdag 6 juli om 16:00 uur een potje peanutbal; kinderen 
tegen de ouders. Aansluitend vindt de afsluitbarbecue plaats. Hier zijn alle ouders en 



 

 

leerkrachten bij uitgenodigd. Noteer deze data vast in uw agenda.  
Heeft u interesse om deel te nemen aan deze commissie? Laat het ons weten! 
 
Musical 
Op maandag 11 juli gaat groep 8 de musical opvoeren in ‘D Ouw school. ’s Middags voor alle 
kinderen van de school en ’s avonds voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s etc. De 
kaartjes kosten € 3,50 per stuk en dat is inclusief één consumptiebon.  
Het decor wordt door de kinderen zelf gemaakt. Fijn als er ouders zijn die onder schooltijd zin 
en tijd hebben om ons daarmee te helpen!  
 
Uitzwaaien 
De laatste dag voor uw kind op de basisschool is op woensdag 20 juli. Wij nemen dan op een 
ludieke wijze met de hele school afscheid van onze groep 8. Wij vinden het heel leuk als alle 
ouders daar bij zijn en nodigen u dan ook graag om 11:30 uur uit op het schoolplein. 
 
Data groep 8: 
First Lego League:  15 januari 
20, 21 en 22 april: Cito eindtoets 
9 en 10 juni:   Peanutbaltoernooi 
4, 5 en 6 juli:   Schoolverlatersdagen 
11 juli:   Musical 
20 juli:            Uitzwaaien groep 8 
 
 
Wij hopen op een mooi schooljaar!  
 
Met vriendelijke groeten, 
René Tolboom en Irene Wenting  


