
Welkom op de informatieavond 
van groep 8



Agenda van deze avond

• Groep 8; welke vakken zijn er?

• Ouderhulp  

• Jaarplanning m.b.t. advies e.d.

• Voortgezet onderwijs

• Kamp Texel



De leerkrachten

• Op maandag en dinsdag: Janine van Heck.

• Op woensdag, donderdag en vrijdag: Lian Oomen.



Vakken e.d.
• BG ->Trefwoord

• Spelling / Taal -> Staal

• Rekenen -> W.I.G

• Lezen -> Technisch lezen en Begrijpend lezen (Blink 
en Nieuwsbegrip)

• SEO --> Kwink

• Wereld oriëntatie --> Geschiedenis, Aardrijkskunde 
en Natuur

• Engels ->Take it easy (gericht op woordenschat en 
durven spreken)

• Creatieve vakken



Buiten de “standaard vakken” hebben we in groep 8 ook de 
kuilopeningen, weeksluitingen en het leiboomtheater XL. 

• Daarnaast heeft groep 8 ook bijzondere momenten die 
andere groepen niet hebben, zoals:

• de Sedermaaltijd

• De Brugpiepertocht

• Kamp

• De musical



Ouderhulp
In groep 8 zijn er een aantal activiteiten waarbij we uw 
hulp graag kunnen gebruiken (of opa / oma / buurvrouw e.d.):

• Plusklas wordt in principe intern geregeld. Mocht dit 
niet lukken, dan hoort u van ons.

• Crea middagen

• Schoolvoetbal (indien dit doorgaat)

• Juffendag

• Brugpiepertocht

• Spooktochtouders kamp

• Musical, decor bouwen en oefenen met leerlingen.



Huiswerk groep 8

• Agenda elke dag mee naar school nemen. Om half 9 op 

school en om 15.00u weer mee naar huis.

• Er is elke week huiswerk.

Vrijdag: Huiswerkboekje → altijd

Maandag/Dinsdag: Engels

Donderdag/Vrijdag: Topo

Wisselende dagen: Wereld Oriëntatie. Kan een toets of 

project zijn. Begrijpend lezen (nieuwsbegrip op de 

computer) Hiervoor geen vast moment in de week.



Ezelsbruggetjes 
 

 
               tv-tas 
 
ECLG = Elke Clown Lacht Grappig 

Herhalen: 
In je hoofd, opschrijven, flitskaarten 

 

  

Opschrijven:  
kladpapier + spiekbriefjes 

   

Verbaliseren:  
hardop voorlezen, aan jezelf 
vertellen, verhaaltje maken 

    

Visualiseren: 
filmpje / foto in je hoofd,  

tekening maken, plaatje erbij 

    

Visualiseren: 
schema’s en mindmaps gebruiken 

  

Verbanden leggen en 
Voorkennis activeren 

 

          

Clusteren en chunken 

    

            06 – 19 | 24 | 50 | 26 

Associëren en kleuren gebruiken: 
Waar denk ik aan? Waar lijkt het op? 

             
Tomorrow – morgen   /  032 = huisnummer Julia 

 Gebruik muziek 
 

  

Routines & vaste plekken 

   

Weekplanner en agenda 
 

  

Hoe leer je?



Jaarplanning

• September opstartgesprekken

• November voortgangsgesprek met een indicatie advies

• November VO scholen bieden al allerlei activiteiten 
aan.

• Januari CITO toets M8

• Februari Normeringsonderzoek, kennismaking Route 8

• Februari het rapportgesprek met het 
definitief advies, daarbij wordt het LDOS besproken.

• Maart de aanmelddagen

• April de Eindtoets groep 8. Route 8

• Mei de heroverwegingsgesprekken



VMBO

richting PRO BB KB TL HAVO VWO

Uitslag 

cito

E V E V D IV C III B II A I

IQ <80 80-90 +/- 90 +/-100

Uitstroom

niveau

Certificaten MBO

1&2

MBO

3&4

MBO

3&4

MBO

HBO

HBO

Uni

• Onderwijsbehoeften/begeleiding.
• Werkhouding (klas-huiswerk).

• Motivatie/leergierigheid.

• De resultaten op de methode gebonden toetsen.

• De resultaten op de “niet methode gebonden toetsen”. Dat zijn de 

cito toetsen van groep 3 t/m 8. De uitslagen hiervan staan in het 
volgsysteem waarvan u steeds een uitdraai heeft gekregen. Van deze 

toetsen zijn begrijpend lezen en rekenen vaak doorslaggevend voor 

het behalen van successen op het VO

Advisering



Voortgezet onderwijs
• Voor informatie over allerlei Voortgezet onderwijs scholen kunt 

u terecht op www.devogids.nl 

• Een aantal scholen geven in november al verschillende 
snuffellessen e.d. Bekijk de verschillende sites i.v.m. aanmelden 
voor deze lessen.

• Scholen waar de afgelopen jaren kinderen naartoe zijn gegaan 
zijn: 

Het Cambium College in Zaltbommel
Prinsentuincollege in Andel 

KWC en Lek en Linge in Culemborg

De Lingeborgh en Ida Gerhardt in Geldermalsen

St Jans Lyceum en Stedelijk Gymnasium in Den Bosch.

http://www.devogids.nl/


Kamp

• Texel; Groepsverblijf “Zwaluwhof”

• dinsdag 17 tot en met 20 mei 2022

http://www.zwaluwhoftexel.nl/nl/


Tot slot

• Welke vragen zijn er nog? 

• Als u met ons wilt praten, u bent altijd welkom. Loop 
bij ons binnen, mail ons, bel ons

• l.oomen@cpob.nl

• j.vanheck@cpob.nl

mailto:l.oomen@cpob.nl
mailto:j.vanheck@cpob.nl

