
 
 
Informatiebrief groep 8 
 
 
Op de Julianaschool werken we in verschillende niveaus te weten de plusgroep, de basis en de verlengde instructie 
groep. Indien nodig krijgt een kind nog extra maatwerk. 
Dit staat beschreven in handelingsplannen per vakgebied. Via coöperatief werken, leren kinderen op allerlei 
manieren samenwerken. Veel werk wordt zelf nagekeken en gecorrigeerd. De leerlingen kunnen dit jaar zelf 
aangeven of ze tijdens hun zelfstandig werken tijd nog hulp nodig hebben. Dit past binnen ons 
onderwijsvernieuwingstraject van Eigenaarschap, waarin leerlingen meer betrokken raken bij hun eigen leerproces. 
We werken met een zelfstandigwerkenkaart die deels door de leerkracht en deels door de leerling zelf wordt gevuld. 
Het werk van de leerlingen wordt bijgehouden in een portfolio.  
Wij gebruiken de Kanjertraining als gedragstraining die de sfeer van de school en de omgang van leerlingen, 
leerkracht en ouders bepalen. 
 
Vakinhoudelijk: 
Godsdienstige vorming 
We werken met de methode Kind op Maandag hierbij komen de volgende zaken aanbod: Bijbelverhalen, zingen, 
discussie, meningsvorming, maatschappijvisie, andere godsdiensten, goede doelen. 

Lezen 
Lezen is het hoofdvak dat bestaat uit de volgende onderdelen: technisch lezen, avi lezen, 
begrijpend lezen en informatieverwerking. Hiervoor gebruiken we respectievelijk; hardop lezen, 
stillezen, Nieuwsbebrip en Blitz. We hebben een bibliotheek op school want, van lezen wordt je 
slim. 
 

Taal 
We werken met Taalactief een methode die werkt met instap en uitstapkaarten wat goed past bij het Eigenaarschap 
principe.  
Rekenen 
We werken met Alles telt.  
Aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuur en techniek 
We starten dit jaar met de nieuwe geïntegreerde wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. 
Engels 
Hiervoor gebruiken we de methode Groove me. 
Creatieve vorming 
We werken met creatieve middagen. De vakken die aan bod komen zijn: tekenen, handvaardigheid, dans, drama en 
muziek.  
 
In groep 8 wordt ook aandacht besteed aan Slimmer Leren. Hierbij leren kinderen o.a. aantekeningen, leerkaarten 
en mindmaps te maken.  
 
Dan u als ouder: 
In groep 8 wordt vrijwel dagelijks huiswerk meegegeven. Het is fijn als uw kind en vast plek en vaste tijd met u 
inplant om dit te maken en samen te bespreken. 
Uw kind krijgt van school een agenda om al het huiswerk in de plannen. 
 
Ook verwachten wij dat u uw kind stimuleert tot boeken lezen en zijn mediagedrag bespreekt en begeleid. De media 
neemt een grote plek in, in onze wereld en heeft daarom uw sturing en grenzen nodig. 
 
Advisering: 
In november spreken we met u over het advies voor uw kind. 



We kijken naar het leerlingvolgsysteem, de werkhouding, de concentratie, het inzicht, de snelheid, de hulp die uw 
kind nodig heeft en komen zo tot een totaalplaatje met een passend advies voor voortgezet onderwijs. 

  
Ten slotte moet u weten dat groep 8 een emotioneel en turbulent jaar is. Het advies wordt bepaald, de Vo-scholen 
worden bezocht, de Eindtoets wordt afgenomen, we gaan op kamp en we schrijven weer met de leerlingen een 
eigen musical. 
Naast dat het jaar turbulent is, is het ook altijd weer een feestelijk en afwisselend jaar met veel leuke gebeurtenissen 
en uitjes. 
We kijken er dan ook naar uit. 
Mochten er verder nog vragen zijn of kleine en grote zorgen, loop dan gerust even naar binnen dan kunnen we er 
samen over praten. 
 
Hartelijke groet, 
Henk-Jan Glasbergen 
Elise Ravensbergen 

 

 
 
 
 


