
 

Groep 7 2017-2018  Informatiebrief 
 

Rekenen 
Methode: Wereld in getallen. 

Op maandag, dinsdag en donderdag een rekenles. Op woensdag een projectles en op vrijdag maken we de 
lessen en de weektaak af. 

De kinderen werken zelfstandig aan een weektaak 
Ze rekenen op eigen niveau en krijgen ook instructie op eigen niveau. 
Een les duurt ongeveer 50 a 60 minuten 
Na 4 of 5 weken is er een toets met daaraan gekoppeld een herhalingsweek 
De tafels zijn in groep 7 ook erg belangrijk. 
De kinderen werken dit jaar op de laptop digitaal met rekenen. 

 

Nederlandse taal 
Methode Taal Actief versie 4 
De volgende gebieden worden er behandeld. 

• Taal verkennen 
• Schrijven (stellen) 

• Woordenschat 
• Spreken en luisteren  

• spreekbeurten en kringgesprekken 
Er zijn: 
* 8 thema’s van 4 weken: 32 weken lesstof 
* Gemiddeld 8 weken uitlooptijd 
* Instapweken en parkeerweken 

 

Spelling 
In deze methode werken we met: 

• onveranderlijke woorden 
• werkwoorden 

 

Technisch Lezen 
Methode: Estafette 
Deze methode biedt leerlingen leesonderwijs op maat. 

 - 2 basislessen per week op niveau. 
 - Hun leesprestaties bepalen de aanpak voor iedere leerling afzonderlijk.   
Wij verdelen de groep in tweeën. De gevorderde lezers mogen na de instructie zelf verder werken. 

 
De kinderen hebben in september/ oktober een boekbespreking voor de klas. Ook doen ze mee aan de 
voorleeswedstrijd op school voor de groepen 7 en 8. Dit is tijdens de kinderboekenweek. 

 

Begrijpend lezen 
Methode: Nieuwsbegrip 
Elke week een tekst over een actueel onderwerp met vragen/ opdrachten. De teksten en opdrachten zijn er op 
4 niveaus. Niveau B is voor groep 7/8. 
De leerlijn bestaat uit 5 strategieën: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen 

stellen, relaties/ verwijswoorden. 
 
Elke strategie staat eens in de vijf weken centraal. Er zijn blokken van vijf weken in een jaar, zodat elke 
strategie zeven keer aan bod komt. 
Na tien weken kan er een begintoets afgenomen worden, na 25-30 weken is er een eindtoets. 
 

Studerend lezen 
Methode: Blits 
Staat voor begrijpend lezen van informatieve teksten en andere studievaardigheden. 
Studievaardigheden maakt al jaren deel uit van de Cito eindtoets. Daarom hebben we besloten om ook deze 
vaardigheden extra te gaan oefenen d.m.v. een methode. 
In Blits leren de kinderen: 

- hanteren van studieteksten (samenvatten, uittreksel maken) 

- hanteren van informatiebronnen (omgaan met naslagwerken) 
- kaartlezen 
- lezen van schema’s, tabellen en grafieken 

Er zijn 32 thematische lessen. Per jaar 4 thema’s. Ieder thema heeft 8 lessen 
Er zijn 3 tussentoetsen en een eindtoets. 
Er kan klassikaal, individueel en in tweetallen worden gewerkt 

 

Geschiedenis 
Methode: Wijzer! Geschiedenis 
De methode telt 5 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit 4 basislessen. Na elk hoofdstuk volgt een toets. 

 
 



 

 

Aardrijkskunde 
Methode: Geobas 

In groep 7 behandelen we Europa 
Na elk hoofdstuk volgt een toets. De lln. Krijgen een samenvatting en proeftoets mee naar huis om te leren. 

Bij elk hoofdstuk hoort ook een topotoets 

 

Natuur/ techniek 
Methode: Wijzer! Natuur en techniek 
De methode telt 5 hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit 4 basislessen. Na elk hoofdstuk volgt een toets. 
Verder zullen ze praktische lessen techniek krijgen. Deze worden verzorgd door juf Anna. 
 

Engels 
Methode: Take it easy.  

De methode bestaat uit 6 units met elk 5 lessen. 
In deze methode wordt ook een begin gemaakt met grammatica. 
In groep 7 krijgen de kinderen verschillende toetsen. Luistervaardigheid en woordjes/ zinnen. 
De woordjes en zinnen krijgen de kinderen verdeeld over 3 keer. 
De eerste keer van Engels naar Nederlands. 
De tweede keer van Nederlands naar Engels 
De derde keer de zinnen Nederlands- Engels en Engels- Nederlands 

 

Leefstijl 
In deze methode worden tien verschillende thema’s behandeld. Elk thema bestaat uit verschillende lessen. 
Indien nodig staan we bij het ene thema iets langer stil. Bijvoorbeeld lessen waarin emoties een belangrijke rol 
spelen: pesten; omgaan met elkaar. 

 

Catechese 
We lezen voor uit het Oude Testament en rond de kerkelijke feestdagen ook uit het Nieuwe Testament. 
 

Schrijven 
We maken gebruik van de methode: Pennenstreken 
We letten in groep 7 op het netjes aan elkaar schrijven van de letters. Blokletters worden wel aangeleerd. 
We schrijven met vulpen of stabilo pen 
 

Muziek 
Methode: Moet je doen 

Ook dit jaar krijgen we muzikale begeleiding op de donderdag. Er is nog niet bekend wie dit gaat doen. 
 

Verkeer 
Wij maken gebruik van de jeugdverkeerskrant  
In de maand april is er het theoretisch verkeersexamen. (12 april)  We oefenen m.b.v. een proefexamen. 

16 mei is er een praktisch verkeersexamen op de fiets in Roelofarendsveen / Oude Wetering.  
 

Gym 
Groep 7 krijgt twee keer per week gym 
Op dinsdag  een toestelles van juf Noortje en op donderdag de spelles van Juf Heike. 
 

Tekenen en handvaardigheid 
Methode: Uit de kunst en eigen inbreng. 
We hebben drie keer per jaar de creatieve middagen. 
Als u zich hiervoor wilt opgeven, dan kunt u dit bij juf José doen. 
 

Werkstuk/spreekbeurt 
De lln. maken een werkstuk en over dat werkstuk houden ze een spreekbeurt. Het werkstuk wordt thuis 
gemaakt en moet eind januari ingeleverd worden. De spreekbeurten zijn in februari, maart en april. 
 

School tv 
Tijdens het eten en drinken kijken we naar het jeugdjournaal. 

Indien mogelijk kijken we ook naar het vernieuwde tv jeugdjournaal 
 

CITO entree toets 
In mei/juni maken de lln. de Cito entree toets 
 
 

 
 
 


