Groepsgids
2018-2019

Groepen
6/7 en 7-8

Wie werken er in de groepen 6/7 en 7/8:

Monique van Gemert

Annelore den Biggelaar

m.vangemert@dezonnepoort.nl

Anouk Gerritsen

a.denbiggelaar@dezonnepoort.nl

Marcha Kempers
m.kempers@dezonnepoort.nl

a.gerritsen@dezonnepoort.nl

Moniek Campschreur
m.campschreur@dezonnepoort.nl

De Ontdekkers 6/7 C
maandag
dinsdag (gymdag)
woensdag
donderdag
vrijdag

Juf Marcha
Juf Marcha
Juf Marcha
Meester Marijn
Meester Marijn

De Bruggenbouwers 7/8 A
maandag
dinsdag (gymdag)
woensdag
donderdag
vrijdag

Juf Monique van Gemert
Juf Monique
Juf Monique
Juf Marcha
Juf Marcha

De Klimop 7/8 B
maandag
dinsdag (gymdag)
woensdag
donderdag
vrijdag

Juf Moniek Campschreur
Juf Moniek
Juf Moniek
Juf Annelore
Juf Annelore

Anouk Gerritsen geeft extra ondersteuning in de groepen.
Schooltijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.30-14.30
8.30-14.30
8.30-12.30
8.30-14.30
8.30-14.30

Marijn Schraa
m.schraa@dezonnepoort.nl

Handig om te weten…
Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open. Kinderen van de bovenbouw gaan zelfstandig de
school binnen. De jassen worden aan kapstok gehangen en de tassen met drinken en eten in
de bakken onder de kapstok gezet. Als u het fijn vindt kunnen de bekers en broodbakjes in de
koelkast in de hal bovenaan de trap. Bij binnenkomst van de klas begroeten we elkaar met
een handdruk.

Eten en drinken
Elke ochtend om 10.30 uur is het fruitpauze. Wij eten dan een stuk fruit en drinken hoort hier ook
bij. Op de lange dagen (ma, di, do, vr) lunchen we samen in de klas om 12.00 uur. Een
boterham en een beker water, melk of sap is hierbij gewenst.

Verjaardag
De kinderen mogen hun verjaardag in de klas vieren. Het tijdstip van vieren is in overleg met de
leerkracht. De jarige krijgt dan een verjaardagskaart en wordt toegezongen. De kaart voor de
leerkrachten wordt naar de teamkamer gebracht, zodat de leerkrachten uw kind kunnen
feliciteren. Ook mag de jarige in hun eigen klas trakteren, graag een gezonde traktatie! Een
traktatie voor de juffen en meesters is niet nodig.

Gym
Eén keer in de week op dinsdag gymmen wij in de gymzaal van ‘Het Westeraam’. Voor de
gymles is het verplicht goed passende gymschoenen met lichte zolen te dragen en een T-shirt
en korte broek. De gymles is opgeknipt in twee keer 45 minuten;
spel-les en toestel-les. Meester Dennis coördineert de gym. Hij
bereidt de lessen voor met een duidelijke opbouw, zodat de
leerlijn gewaarborgd wordt. De groepen 7/8 gymmen aan het
begin van de dag. De kinderen kunnen rechtstreeks naar de
gymzaal gaan.

Werkvormen in groep 6/7 en 7/8
In de groepen 6/7 en 7/8 werken we met het directe instructiemodel. Enkele hoofdkenmerken
van het directe instructiemodel zijn:
- Basiskennis en -vaardigheden op een krachtige wijze ontwikkelen.
- Aansluiten op het individueel tempo van de leerling.
- Duidelijke doelen stellen.
- Een heldere leerstofopbouw.
- Directe feedback geven.
Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes en methodieken zoals:
Wereld in Getallen voor rekenen, List voor technisch lezen, Denkend lezen voor begrijpend
lezen, Pennenstreken voor technisch schrijven en Staal voor spelling.

Thema
Minstens zo belangrijk is het werken binnen het thema. Als bron gebruiken wij hierbij het IPC
(International Primary Curriculum). Hierbij worden de vakgebieden geschiedenis,
aardrijkskunde, natuuronderwijs, burgerschap, techniek en kunstzinnige vorming behandeld.
Het proces van het thema en de doelen kunt u aflezen op de prikwand achter in de klas. Ook
wordt u vooraf geïnformeerd middels een themabrief.

Verkeer
Om het jaar krijgen alle kinderen van groep 7/8 een fietsverkeersexamen.
Dit staat voor het schooljaar 2019-2020 gepland in april. Hierbij worden de
fietsen gecontroleerd op veiligheid en fietsen de kinderen een bepaalde
route in de wijk. Het examen bestaat uit een schriftelijk en theoretisch
gedeelte. De theorie wordt aangeleerd via de methode Veilig verkeer
Nederland.

Agenda, etui
In groep 6/7/8 mogen de kinderen een eigen kleine etui meenemen naar school. Een pen,
potlood en gum worden door school aangeschaft. Kleurpotloden en stiften zijn aanwezig in de
klas, maar dit mag ook door de kinderen mee naar school worden genomen. Alle
meegebrachte materialen moeten wel in het etui passen. Kinderen van groep 7 en 8 hebben
ook een agenda nodig.

Kringen
In het begin van het schooljaar starten we met een wie-ben-ik?-kring.
In de groepen 6/7 en 7/8 houden alle kinderen een boekbespreking en een nieuwskring. Dit
wordt thuis voorbereid. Het doel van deze kringen is om de kinderen te leren presenteren voor
een groep.

Huiswerk
De kinderen zullen regelmatig huiswerk meekrijgen. Dit bestaat o.a. uit Engels, topografie,
rekenen en spelling. Gedurende het jaar zullen de kinderen ook een werkstuk maken en een
spreekbeurt thuis gaan voorbereiden.

Vieringen
We vieren o.a. Sinterklaas, Kerst, de Kinderboekenweek en de Koningsspelen. Sinterklaas vieren
we in groepen 6/7 en 7/8 door middel van een surprise. U wordt ook regelmatig uitgenodigd
om een thema-afsluiting bij te wonen.
Één keer per schooljaar vieren wij Meester en Juffendag. Deze dag vieren de leerkrachten van
groepen 6/7 en 7/8 hun verjaardag. Deze dag zal in het teken staan van samen leuke dingen
doen en samen vieren. U hoort te zijner tijd wanneer deze dag zal plaatsvinden.

Klasbord
U kunt de klas van uw kind volgen door middel van Klasbord. Dit
is een app die u kunt downloaden op uw mobiele apparaat. De
code hebben wij aan het begin van het schooljaar
doorgemaild. Houdt Klasbord in de gaten voor eventuele
mededelingen.

Toetsen
2x per jaar nemen we de methodeonafhankelijke toetsen van het CITO af (groep 8 1x ivm
eindtoets). We gebruiken toetsen voor technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde,
spelling.
Uw kind krijgt een letterscore:
I = ruim boven landelijk gemiddelde
II = boven landelijk gemiddelde
III = landelijk gemiddelde
IV = onder landelijk gemiddelde
V = ruim onder landelijk gemiddelde
Naar aanleiding van de toets resultaten en observaties/registratie van de leerkracht kan
besloten worden uw kind extra ondersteuning of uitdaging te bieden. In overleg met de Intern
Begeleider stelt de leerkracht een handelingsplan op. Dit plan wordt met u besproken en
geëvalueerd.

Eindtoets
Op 16 en 17 april wordt in groep 8 de IEP eindtoets afgenomen.
De uitslag van de toets is een objectief tweede gegeven naast
de gegevens die de school al heeft verzameld ten aanzien van
werkhouding, inzet, ambitie, concentratie, motivatie,
belangstelling en overige toets resultaten.
Rapporten en ouder(kind)-gesprekken
Elk kind op De Zonnepoort krijgt tweemaal per jaar een rapport. Hierin staat de voortgang van
uw kind beschreven. Tweemaal per jaar vindt er een gesprek plaats tussen ouders, kind en
leerkracht over het rapport en de ontwikkelingen van het kind en eenmaal per jaar is er een
startgesprek. De kinderen van groep 8 krijgen alleen nog in februari een rapport. Mocht u in de
tussentijd de leerkracht van uw kind willen spreken, maak dan even een afspraak na schooltijd
of via de mail.
Eind januari zijn de adviesgesprekken voor groep 8 en in februari zijn de rapportgesprekken
voor groep 7. De voorlopig adviesgesprekken voor de leerlingen van groep 7 zijn in de maand
juni.

Tot slot
We hopen dat u door middel van dit informatieboekje een duidelijk beeld heeft gekregen van
de gang van zaken op De Zonnepoort. Dit geldt voor u als ouder, maar ook voor uw kind. Als er
onduidelijkheden zijn, dan horen we dat graag van u. U kunt de leerkracht altijd aanspreken na
schooltijd. Voor nog meer inhoudelijke informatie verwijzen we u nogmaals naar de schoolgids.
Een heel fijne tijd gewenst bij ons op school!
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 6/7 en 7/8

