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Beste ouders/verzorgers van de leerlingen in groep 7,                                                                                            
Het schooljaar is weer gestart. Hartelijk welkom als ouders van een leerling( en) in groep 7 in                       
het komende schooljaar. In deze informatiebrief vindt u alle informatie over het reilen en zeilen in 
groep 7. Uw zoon/ dochter krijgt de hele week les van mij, juf Susanne. Voor een aantal van u ben ik 
al een bekend gezicht, voor anderen is het de eerste kennismaking. Binnenkort volgt de persoonlijke 
kennismaking. Een aantal keer dit jaar heb ik een compensatiedag en dan zal juf Esther lesgeven. Juf 
Janine en juf Marjolijn zijn als RT- er verbonden aan onze groep, zij bieden kinderen extra 
ondersteuning.  

Samenwerken en eigenaarschap                                                                                                                                           
In groep 7 leren de kinderen via verschillende werkvormen op allerlei manieren samenwerken. Ook 
zijn de kinderen meer verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) het eigen werk. Veel werk wordt door 
de leerlingen zelf nagekeken en gecorrigeerd: zo leren ze direct van de fouten en het eigen succes. 
Ook krijgen de leerlingen op deze manier meer zicht op het eigen kunnen. De leerlingen kunnen zelf 
aangeven of ze tijdens het zelfstandig werken blok nog extra uitleg nodig hebben. Dit past binnen 
ons onderwijstraject van ‘eigenaarschap’, waarbij leerlingen steeds meer betrokken raken bij hun 
eigen leerproces. In groep 7 werken we met een zelfstandig werken kaart waarop allerlei taken staan 
die deels door de leerkracht en deels door de leerling zelf worden bepaald. Het werk van de 
leerlingen wordt bijgehouden in een portfolio.  In groep 7 wordt ook aandacht besteed aan leren te 
leren ( bewust en actief bezig zijn met je eigen leerproces) 
 
Vakinhoudelijk: 
Hieronder vindt u een uitleg van de verschillende methoden waar we op school mee werken. Al onze 
methoden beschikken over digitale software voor zowel de leerkracht als de leerling.  
 
Godsdienstige vorming 
We werken met de methode Kind op Maandag, hierbij komen de volgende zaken aanbod:        
Bijbelverhalen, zingen, meningsvorming, maatschappijvisie, andere godsdiensten en goede doelen. 
Iedere maandag besteden we aandacht aan het zendingsdoel en mogen de kinderen zendingsgeld 
meenemen.  
 
Lezen 
Lezen is het hoofdvak dat bestaat uit de volgende 3 onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen en 
informatieverwerking. Voor begrijpend lezen werken we met Nieuwsbegrip. In groep 7 ligt vooral de 
nadruk op het kunnen samenvatten van een tekst. Nieuw dit jaar is het vak studievaardigheden. 
Tegenwoordig is informatie overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? Waar vind 
je de juiste informatie en hoe verwerk je deze informatie? Met de methode Blits leren kinderen 
allerlei informatiebronnen te lezen, verwerken en begrijpen.  
Ook in groep 7 is er nog veel aandacht voor lezen.  Daarnaast is technisch lezen geïntegreerd in alle 
vakken. Lezen is op school erg belangrijk, daarbij speelt het leestempo in groep 7 steeds meer een 
grote rol. Blijft dit achter, dan wordt ouders vaak gevraagd specifiek met hun kind op snelheid te 
gaan oefenen. Hoe meer ‘leeskilometers’ een kind maakt, hoe beter het zal gaan lezen. Natuurlijk 
moet een kind allereerst begrijpen wat hij leest. Het tempo lijkt misschien minder relevant, maar 
kinderen die te langzaam lezen, komen in groep 7/8 in de problemen. Niet alleen bij lezen, maar bij 
alle vakken. Denk maar aan aardrijkskunde, geschiedenis en ook rekenen: kinderen moeten gewoon 
heel veel lezen om de stof tot zich te nemen. Wie te veel tijd kwijt is met lezen, houdt te weinig tijd 
over om te leren of na te denken over de opgave. Daardoor zakken de schoolprestaties over de 
gehele linie in, allemaal terug te voeren op dat lezen. Niet voor niets blijft tempo lezen en veel lees 
kilometers maken dus ook in de bovenbouw continu een punt van aandacht.  

                                                                                                                                                                                             
Taal en spelling 
We werken met Taal Actief, een methode die werkt met instap en uitstapkaarten wat goed past bij 
het Eigenaarschap principe. In groep 7 is er veel aandacht voor zinsontleding en taalkundig ontleden. 
Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. 
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Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Daarnaast 
krijgen de kinderen de themawoorden mee naar huis om te leren. Met spelling krijgen de kinderen 3 
spellingscategorieën per blok aangeboden. Er is dit jaar veel aandacht voor werkwoordspelling. We 
oefenen hier veel mee op school, maar ook bij het huiswerk zal regelmatig iets van 
werkwoordspelling te vinden zijn.  
 
Rekenen 
Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten en 
kommagetallen. En dat met steeds grote getallen (tot een miljoen!). Iedere les starten we met 
hoofdrekenen. De laatste les is een (digitale) toets waarin gekeken wordt of het kind de stof 
beheerst. Kinderen die heel goed scoren, mogen in overleg werken met verdiepingsstof. In groep 7 is 
het belangrijk dat uw kind blijft oefenen met de keersommen. Het is namelijk van belang dat 
kinderen de antwoorden van de tafels, zonder lang na te denken (3 seconden), uit hun mouw kunnen 
schudden. Zolang dit nog moeite kost, zullen lastigere rekenzaken als breuken, procenten en de 
staartdelingen, moeilijkheden opleveren.  

 
Wereldoriëntatie 
Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het lesmateriaal van Blink Wereld. Deze 
methode is gebaseerd op onderzoekend en ontdekkend leren. Per jaar werken de kinderen aan een 
aantal thema’s, waarin de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap 
geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de kinderen een basis aan kennis aangeboden 
en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Bij elk thema werken ze 
naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een vakantiemarkt, een experimenteel gerecht 
of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten 
hebben uitgezocht. Topografie is geïntegreerd in de methode. De kinderen krijgen per blok, naast 
een samenvatting van het hoofdstuk, ook oefenbladen voor topografie mee naar huis. Dit jaar leren 
de kinderen de landen van Europa.  

Engels 
Een nieuw vak in groep 7 is Engels. Hiervoor gebruiken we de methode Groove me. Groove me is een 
methode waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.  
 
Sociaal emotionele vorming ( Kanjertraining en sociale media) 
De uitgangspunten van de Kanjertraining bepalen de sfeer in 
school en de onderlinge omgang van leerlingen, leerkracht en 
ouders. Een positieve sfeer is belangrijk om te kunnen leren en om 
je sociaal te kunnen ontwikkelen. Doordat ik vorig schooljaar de 
besprekingen aangaande de sociaal-emotionele ontwikkeling van 
groep 6 heb bijgewoond, ben ik goed op de hoogte van de 
vorderingen die de kinderen dat jaar hebben doorgemaakt. Ook 
weet ik daardoor goed hoe ik verder kan bouwen aan het verder 
vergroten van respect en onderling vertrouwen. Dit zal o.a. 
gebeuren door twee keer per week Kanjertraining te geven. Ook 
een goede samenwerking tussen ouders en school kan enorm 
helpen bij het versterken van de positieve sfeer. U kunt dat doen 
door uw kind te vragen naar de lessen van de Kanjertraining en de 
nadruk te leggen op positieve ontwikkelingen.  

Ook bij het leren gebruiken van sociale media is de samenwerking tussen u en school van belang. We 
denken vaak dat kinderen alles al weten over sociale media als we ze vingervlug zien scrollen over 
het toetsenbord of touchscreen. Technisch gezien is dat misschien ook wel zo. Maar daarmee 
begrijpen ze nog niet alle ins en outs van online communicatie. Hoe bescherm je bijvoorbeeld je 
privacy? Op school besteden we hier aandacht aan, maar uw kind heeft ook uw begeleiding nodig om 
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dat goed te leren. Wilt u daarom regelmatig met uw kind zijn/haar mediagedrag bespreken en 
begeleiden?  

Zo gaan we werken aan een positief en fijn schooljaar. Het kan zijn dat er zich toch een ruzie, 
pestsituatie of andere probleem voordoet; dat hoort bij het (school)leven. In zulke gevallen vind ik 
het wel belangrijk om de situatie met u en uw kind te bespreken. Zo kunnen we samen zoeken naar 
een oplossing die voor alle leerlingen een juiste oplossing is. 

Verkeer 
De kinderen doen dit jaar in april schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Voor het praktische 
examen fietsen de kinderen een vastgestelde route door Rijnsburg. Deze route wordt ruim voor het 
examen bekendgemaakt. Het is verstandig deze route voor het examen met uw kind te fietsen. Voor 
het praktische verkeersexamen hebben we hulp van ouders nodig. Zij zullen tijdens het examen 
moeten posten. Ik hoop dat ik tegen die tijd op uw medewerking mag rekenen.  
 
Huiswerk                                                                                                                                                                                
In groep 7 wordt 2 a 3 keer per week huiswerk (maakwerk) meegegeven. Dit werk is nooit nieuwe 
leerstof. Uw zoon/dochter moet dit in principe zelfstandig kunnen maken. Daarnaast krijgen de 
leerlingen leerwerk voor verschillende vakken. Als uw kind ziek is geweest moet hij  / zij zelf bij mij 
komen om te vragen of het iets van huiswerk gemist heeft. Het is fijn als uw kind een vaste plek en 
vaste tijd met u inplant om dit te maken en samen te bespreken. Uw kind koopt van school een 
agenda om het huiswerk in te plannen. Mijn ervaring is dat veel kinderen het lastig vinden om het 
huiswerk goed in te plannen. In de klas zal daarom veel aandacht worden besteed aan het goed 
inplannen van huiswerk. Ik zou het fijn als u uw kind daar ook thuis bij wilt begeleiden. Dit kunt u 
doen door regelmatig met uw kind te overleggen hoe het gaat met het maken van huiswerk en het 
plannen in de agenda.  
 
CITO toetsen en voortgezet onderwijs: 
Naast de methodetoetsen worden ook twee keer per jaar de Cito-toetsen afgenomen voor enkele 
schoolvakken. De precieze data van deze toets rondes staan op de jaarplanning. In de portfoliomap 
kunt u een uitdraai van de grafieken terugvinden waarop te zien is hoe uw kind zich voor de 
schoolvakken ontwikkelt. Deze ontwikkeling bepaalt in belangrijke mate naar welk type voortgezet 
onderwijs uw kind kan gaan. In groep 8 wordt een niveauadvies opgesteld (voorlopig advies in 
november, definitief advies in februari) op basis van de leerresultaten, concentratie, 
doorzettingsvermogen, werkhouding en huiswerkgedrag. In die periode wordt ook de nieuwe school 
gekozen, u wordt daarover uitgebreid geïnformeerd wanneer uw kind in groep 8 zit. Toch is het 
voorgezet onderwijs ook in groep 7 al onderwerp van gesprek. We zien namelijk steeds meer 
gebeuren dat leerlingen van groep 7 samen met hun ouders de open dagen van VO-scholen 
bezoeken. We vinden het een goed idee om de oriëntatie al in groep 7 te starten, maar het is nog 
niet mogelijk om halverwege groep 7 een advies uit te brengen. De ervaring leert namelijk dat de 
ontwikkelingen in de tweede helft van groep 7 en de eerste helft van groep 8 nog alle kanten op 
kunnen gaan. Ik kan u dus nog geen advies geven aangaande het VO-niveau van uw kind. Wanneer u 
open dagen wilt gaan bezoeken en twijfels heeft over het beste type onderwijs voor uw kind 
(praktisch of juist theoretisch ingesteld), dan kunt u dat wel met mij overleggen. 

 
Ouders & School 
Het contact tussen school en ouders vinden wij als Julianaschool heel belangrijk. Mocht er iets zijn 
dat u met mij wilt bespreken; u kunt mij altijd bellen, mailen of we maken een afspraak. Daarnaast 
zijn er 3 vaste gespreksmomenten in de jaarkalender opgenomen. Aan het begin van het schooljaar 
houden wij met alle ouders en kinderen het ‘kennismakingsgesprek’. In februari en juni krijgen de 
kinderen hun rapport mee en wordt er een 10 minuten gesprek gepland. U kunt ervan verzekerd zijn 
dat als ik mij zorgen maak om de ontwikkeling en/of resultaten van uw kind, ik u dan zal uitnodigen 
voor een (extra) gesprek. 
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Ten slotte moet u weten dat groep 7 een druk jaar is. De kinderen krijgen veel vakken aangeboden 
en het tempo ligt hoog. Naast dat het jaar turbulent is, is het ook altijd weer een afwisselend jaar 
met veel leuke gebeurtenissen en uitjes. Ik kijk er dan ook naar uit om een jaar met deze groep aan 
de slag te gaan. Mochten er verder nog vragen zijn, mijn deur staat altijd voor u open, na schooltijd 
om 14:45 uur of belt/ mailt u even voor een afspraak. Samen met u kunnen wij er een goed jaar van 
maken. 

Met vriendelijke groet,  
Susanne van der Zalm ( s.vanderzalm@julianaschool.pcborijnsburg.nl)  


