
 

Week 18 

21 mei 2021 
 

 

  

 

Inhoud 

 
Groepsplannen 
Vanmiddag, na schooltijd, staat de groepsplanbespreking van de groepen 7 op de planning. N.a.v. de analyses van de 
M7 toetsen, het werken in de klas en observaties, zijn er weer nieuwe interventies uitgezet voor de groep, voor 
groepjes leerlingen en individuele leerlingen. De plannen zijn inmiddels in gang gezet, maar worden nog 
doorgesproken met de leerkrachten van groep 7, de regisseur, leermonitor en onderwijskundig leider. Na dit gesprek 
worden de plannen aangescherpt of er worden nog kleine aanpassingen gedaan indien wenselijk.  
 
Entreetoets 
Deze week zijn we gestart met de afname van de Entreetoets in groep 7. De leerlingen maken in totaal 13 taken. Op 
de lange dagen worden doorgaans 2 taken gemaakt en op de korte dagen 1. De gemaakte opgaven worden na 
afname opgestuurd naar Cito en vanuit daar krijgt de leerling en de school advies over in welke mate het de stof 
beheerst. De leerkracht bespreekt dit in het laatste oudergesprek met u als ouder en uw kind.  
 
Geschiedenis 

De 2de Wereldoorlog staat centraal nu tijdens de 
geschiedenislessen en op andere momenten van de dag. De 
leerlingen hebben inmiddels meer informatie gekregen over 
het leven van Anne Frank. Ze hebben dit geleerd door het 
maken van een tijdlijn n.a.v. een aantal gebeurtenissen in het 
leven van Anne Frank. Van de geboorte in Frankfurt tot haar 
overleiden in kamp Bergen Belsen. Een aantal leerlingen van 
groep 7A zijn weer gestart met het leren van dit thema m.b.v. 
een Mindmap. Dit is een manier waarop je de hoofdzaken van, 
de belangrijkste informatie overzichtelijk in een schema zet 
ondersteund met afbeeldingen.   
  
 

Rekenen 
Voor rekenen zijn we gestart met weer een nieuw blok, blok 10. De 
leerlingen hebben breuken met elkaar vergeleken, om te 
ontdekken welke breuk het grootst is. Ook hebben de leerlingen 
onderzocht welke breuken bij welke kommagetallen horen. Het is 
van belang dat de leerlingen uiteindelijk de kommagetallen in 
combinatie met de breuken gememoriseerd hebben, om die reden 
komt het veelvuldig op andere momenten terug. Op deze wijze 
kunnen zij ook kommagetallen en breuken bijelkaar optellen, 
doordat ze snel kunnen omzetten.  
Verder gaan we het in dit blok nog hebben over de volgorde van 
bewerkingen. En er komen gevarieerde toepassingen aan bod zoals: 

plaatsbepaling en richting, schalberekening, verhoudingen tussen hoogte en lengte en werken met spoor- en 
busdienstregeling. 
 



 
Spelling 
 Met spelling zijn we in blok 8 beland. De volgende doelen komen aan bod: 

- Luchtwoord (chloor en chemie); 
- Langermaakwoord ( engerd en lopend); 
- Herhalen van de stam+t (hij loopt, loop jij?, loopt hij?)  
- Zinsdelen (persoonsvorm en onderwerp);  

 
Ook vullen de leerlingen nog wekelijks hun spelling categorieënschrift. Ook om bij 
spelling het automatiseren en memoriseren van woorden te oefenen. Leerlingen 
moeten woorden vaak schrijven, zodat ze niet altijd meer terug hoeven te pakken op de regels en afspraken, want 
dat kost tijd.  
 
 

 

Burgerschap 

 
 
Burgerschapsmeting 

De leerlingen hebben deze week een vragenlijst Burgerschapsmeting gemaakt. Met dit meetinstrument kan de 
school zicht krijgen op de burgerschapscompetenties en het burgerschapsgedrag van onze leerlingen. Centraal staan 
vier sociale taken die leerlingen/ jongeren als burger moeten kunnen vervullen: 

▪ democratisch handelen 
▪ maatschappelijk verantwoord handelen 
▪ omgaan met conflicten  
▪ omgaan met verschillen. 

Het instrument bestaat uit twee vragenlijsten. 

Bordlessen 
In beide groepen zijn weer nieuwe doelen bedacht voor op het bord. Hier gaan we de komende week weer hard 
mee aan de slag. Dagelijks wordt aandacht besteed aan hoe doen we het als groep en wat is nodig om het doel te 
behalen.  
In groep 7A is het doel: Ik kan zelfstandig aan het werk zijn gericht op mijn leerdoel.  
De leerlingen kunnen dagelijks individueel een kraal verdienen, zodra de pot gevuld is hebben we het doel behaald 
en is het voor de leerlingen inzichtelijk dat de klas het kan.  

 

Organisatie 

 
 
Theoretisch en praktisch verkeersexamen 
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor het theorie-examen verkeer! Heel 
knap gedaan allemaal! 
 
 

 
 
 



 
Dinsdag 8 juni staat het fietsexamen gepland voor de groepen 7 en 8 van BS EigenWijs. De leerlingen worden deze 
dag op de fiets verwacht. Het is belangrijk dat u voorafgaande aan het examen de fiets van uw kind even goed 
controleert op de volgende punten: 

- Werken de remmen goed? 
- Zitten alle fietsonderdelen goed vast en aangedraaid, zoals: trappers, stuur, handvatten; 
- Hoe is de bandenspanning? 
- Zit er licht op de fiets en heeft de fiets een bel? 

U heeft de route al van ons ontvangen en veel leerlingen hebben deze ook al één of meerdere keren gefietst! Mocht 
u dat nog niet gedaan hebben, dan raden we u en uw kind aan dit alsnog te doen.  
 
We zijn op dit moment nog op zoek naar ouders/ grootouders die 
kunnen helpen en op een ‘controlepost’ kunnen zitten van 8.30 tot 
ongeveer 12 uur. De leerlingen van de groepen 7 en 8 fietsen aan u 
voorbij en u dient te controleren of zij dit op een veilige/ correcte 
manier doen. Zonder voldoende hulp kan het examen niet doorgaan, 
dus we hopen op veel aanmeldingen. U kunt zich aanmelden via de 
leerkracht van uw kind. Er zijn meerdere scholen die op deze ochtend 
fietsen en wij dienen met onze school te zorgen voor 15 ‘hulpouders. 
Dat betekent dat we 4 a 5 ouders per groep nodig hebben. U mag op 
deze mail reageren om u zelf of tante, oom, grootouder aan te melden. 
U wordt om 8.30 verwacht buiten op het plein bij de schalm, tegenover het politiebureau. Vanuit daar krijgt u 
verdere instructie.  
 

 

Belangrijke data 

 
- Maandag 24 mei, 2de Pinkesterdag, de leerlingen zijn vrij;  
- woensdag 19 mei t/m vrijdag 4 juni Entreetoets groep 7; 
- Dinsdag 2 juni studiedag, de leerlingen zijn vrij; 
- Donderdag 3 juni toets geschiedenis ‘2de Wereldoorlog’; 
- Dinsdag 8 juni, Praktijkexamen verkeer; 

 

 

Verjaardagen 

 
Wij feliciteren:  
 

- Davey, hij wordt woensdag 26 mei 11 jaar; 
- Jylliano, hij wordt dinsdag 1 juni 11 jaar; 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

De leerkrachten van groep 7 

Bianca van Beek, Debby Mutsaers (7A) 

Erik van Woerden en Jan Pieter Heidema  (7B) 

De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u van ons op vrijdag 4 juni. 


