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Informatie groepen 8 

Voor u ligt de informatiebrief voor groep 8. Het laatste basisschooljaar van uw zoon of dochter. Een heel belangrijk 
jaar. Een jaar waarin een keuze wordt gemaakt voor het vervolgonderwijs. Voor de zomervakantie heeft uw zoon of 
dochter al een voorlopig advies gekregen. Voor de één was het een duidelijke bevestiging, voor de ander een 
motivatie om er de komende maanden nog eens extra tegenaan te gaan. Want ook in groep 8 leert een kind nog 
heel erg veel. En ook in groep 8 kan een leerling een enorme ontwikkeling doormaken. Belangrijk daarbij is de rol 
van school, maar ook de rol van u als ouder. Wij proberen er alles aan te doen om uw zoon of dochter zo goed 
mogelijk onderwijs te bieden. Voor u als ouder betekent dat ook dat er een bepaalde betrokkenheid verwacht 
wordt. Verderop in deze brief staat het ook beschreven; hoge betrokkenheid van ouders bij de kinderen (en het 
onderwijs) bevordert de leerprestatie en motivatie van de leerling. 
Een mooi uitgangspunt om het schooljaar mee te starten! 
 
Dit schooljaar hebben we een wat andere bezetting dan de voorgaande jaren. 
In schema ziet de groepsbezetting er zo uit: 
 

Groep  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

8A Juf Nadine 
 

Meester Ton Meester Ton Meester Ton Meester Ton 

8B Juf Marjolein 
 

Juf Marjolein Juf Marjolein Juf Nadine Juf Marjolein 

*Op vrijdag werkt juf Nadine ter ondersteuning van beide groepen 8. 
 

Weetjes  
Gym 
Op dinsdag- en donderdagmiddag hebben de kinderen gym. 
 
Huiswerk  
Op maandag krijgen de kinderen huiswerk mee en dit moet op woensdag af zijn. 
Op woensdag krijgen de kinderen nieuw huiswerk mee en dit moet op vrijdag af zijn.  

  
Toets-momenten groep 8 

In de komende tijd zijn er een aantal toets-momenten gepland waar we u via deze nieuwsbrief over willen 
informeren:  
 
Nio test 
In groep 8  nemen we een klassikale NIO toets af. Deze test wordt door een extern bureau afgenomen en meet de 
intelligentie van de kinderen. Deze test wordt  alleen bij de kinderen afgenomen, waarvan de ouders toestemming 
hebben gegeven. Op korte termijn krijgt  u hierover meer informatie. 
 
Cito B8 toetsen 
In de periode na de herfstvakantie nemen we de B8 Cito toetsen af. (begin 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. 
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Cito eindtoets 
De Cito Eindtoets vindt net zoals vorig schooljaar plaats in de maand april.  
Omdat de CITO eindtoets gemaakt wordt, nadat 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…..  Dit willen we graag voorkomen en daar hebben we uw hulp ook hard bij nodig. Betrokkenheid bij ouders 
bevordert de leerprestatie en motivatie van kinderen enorm. Deze betrokkenheid willen we zo lang mogelijk 
vasthouden, zodat de leerlingen allemaal met een goed gevoel en met voldoende “bagage” de stap naar het 
voortgezet onderwijs kunnen maken.  
Bovendien kan de Cito eindtoets ook een positieve invloed hebben op het uiteindelijke advies. Na de Eindcito mag 

de basisschool namelijk nog een aangepast advies uitbrengen wat door het voortgezet onderwijs overgenomen 

moet worden. Er is dus nog genoeg om voor te werken….. 

Leergesprekken met leerlingen 
Als we over de ontwikkeling van kinderen spreken, met wie kunnen we dan het beste in gesprek gaan? Met de 
kinderen zelf natuurlijk. We vinden het belangrijk dat ze weten en voelen, dat ze zelf de belangrijkste factor zijn in 
hun eigen ontwikkeling. We gaan dan ook met alle leerlingen uit de groep,  een aantal leergesprekken houden.  
 
De groepsleerkrachten gaan met iedere leerling apart in gesprek over zijn of haar ontwikkeling. Bij dit gesprek 

proberen we onze leerlingen mede verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. Wat kunnen ze zelf 

ontwikkelen? Wat hebben ze hierbij nodig? Wat willen ze nog leren? Ook de motivatie en de leerprestaties worden 

tijdens zo’n individueel gesprek besproken. De leerlingen bereiden zich voorafgaand aan het gesprek voor, door 

middel van het invullen van een korte vragenlijst.   

TIP VOOR THUIS: 

Praat ook eens met uw zoon of dochter over zijn/haar ontwikkeling. Waar wil hij/zij volgend schooljaar naar toe? 

Wat moet hij/zij daar nog voor doen? Hoe gemotiveerd ben je? Hoe komt dat? Wat heb jij nodig om goed te kunnen 

leren?  

Tijdpad voortgezet onderwijs 
 
Voorlopige adviesgesprekken 
Begin december zijn er voorlopige adviesgesprekken. 
Tijdens deze gesprekken gaan we 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 we o.a. naar de volgende zaken: 
-Resultaten van de leerling (zowel de gewone toetsen als de LOVS Cito toetsen die zowel in groep 8 als in de 
voorgaande jaren zijn gemaakt) 
-Werkhouding van de leerling. (motivatie, huiswerkhouding, gedrag in de groep, concentratie, zelfredzaamheid enz.) 
-Wens van leerling en ouders. 
Het definitieve advies wordt later in het jaar gegeven. Het advies wat wij als school geven moet altijd overgenomen 
worden door het Voortgezet onderwijs. Hierover krijgt u tegen die tijd verdere informatie. 
 
Vroeg-aanmelding: 
Voor leerlingen waarvan wij verwachten dat ze op het voortgezet onderwijs meer hulp nodig hebben is er een vroeg 
aanmelding. De aanmelding is vaak eind januari/ begin februari. 
Het betreft leerlingen die in leerachterstanden hebben op meerdere vakgebieden. Ook leerlingen met een diagnose 
op het gebied van leer en/of ontwikkelingsstoornissen. Leerstoornissen zijn NLD, dyslexie, dyscalculie, etc. 
Ontwikkelingsstoornissen zijn AD(H)D, PDD-NOS, Asperger, etc. 
Voor deze leerlingen is er dus een eerder moment waarop ze moeten worden aangemeld. Als uw zoon of dochter 
hiervoor in aanmerking komt wordt met het voorlopig adviesgesprek besproken.  
 
Andere informatie VO scholen 
De open dagen, informatie avonden, proeflessen en de data voor de aanmelding zijn op dit moment nog niet 
allemaal bekend. Houd zelf de site in de gaten en wanneer wij meer informatie hebben hierover zullen we deze ook 
op onze website/app zetten.  
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Heeft  u nog vragen over deze brief, loop gerust eens binnen. 
We hopen op een fijn schooljaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marjolein Groenen 
Nadine Meertens 
Ton Martens 

 

 

 


