Leerkrachten
De leerlingen in groep 7 krijgen op maandag tot en met vrijdag les van meester Roy.
Op donderdag staat ook juf Fien (stagiaire) voor de klas.
Digitaal leren
In groep 7 hebben alle leerlingen een eigen Chromebook. De leerlingen werken tijdens
het rekenen, begrijpend lezen, Engels en wereldoriëntatie op een Chromebook. Dit
betekent niet dat een leerling de hele les online werkt. Elke les start met een klassikale
instructie en de kinderen doen regelmatig een samenwerkingsopdracht voordat ze
online aan de slag gaan.
Rekenen
Op De Achtsprong werken we met de methode ‘Pluspunt’. Dit is een adaptieve online methode, dat wil
zeggen dat de vragen zich aanpassen aan het niveau van de leerlingen. Vindt een leerling een onderdeel
van rekenen moeilijk? Dan krijgt de leerling extra oefenopdrachten. Vindt een leerling een onderdeel
makkelijk? Dan wordt de leerling uitgedaagd met moeilijkere opdrachten. Dit jaar leren we o.a. hoe we
breuken vergelijken, grote deel- en vermenigvuldigingssommen en hoe we verhoudingstabellen moeten
gebruiken.
Spelling/taal
Elke spellingsles start met een dictee, op maandag tot en met woensdag een vijf woorden
dictee en op donderdag een tien woorden dictee. Na het dictee is er een klassikale
instructie. In groep 7 leren de kinderen o.a. over Franse en Engelse leenwoorden, woorden
met een x en gaan we veel aan de slag met werkwoordspelling.
Bij taal werken we met twee boeken. Een tekst- en werkboek. De kinderen werken twee
dagen met hetzelfde leerdoel. De leerdoelen die o.a. aan bod komen bij taal zijn: het vinden
van het gezegde, het benoemen van het bijvoeglijk naamwoord en het schrijven van
verhalen.
Huiswerk
Ter voorbereiding op de middelbare school krijgen de leerlingen in groep 7 één keer in de week, op
dinsdag, huiswerk mee naar huis. Dit huiswerk wordt op de eerstvolgende maandag nagekeken. Het
huiswerk sluit (vaak) aan bij de behandelde lesdoelen van de week ervoor.

Gymnastiek
Groep 7 heeft elke vrijdagmiddag gymnastiek in het gymlokaal naast basisschool De Parel. Deze gymzaal
bevindt zich op tien minuten lopen van De Achtsprong. Daarnaast hebben we eens per twee weken op
dinsdagmiddag buiten gymnastiek.
Bewegen is belangrijk en daarom hebben we regelmatig actieve werkvormen die ervoor zorgen dat de
leerlingen op een actieve manier leren.
Verkeer
‘Wijzer door het verkeer’ is de methode waarmee we onze leerlingen willen voorbereiden op het
zelfstandig en veilig deelnemen aan het verkeer. In groep 7 staat het verkeersexamen op het programma.
Eerst het theoretisch examen en als deze behaald is, volgt het praktijk examen. Ben je voor beide
onderdelen geslaagd, dan krijg je het verkeersdiploma!
Presenteren
Presenteren is een belangrijke vaardigheid en die wordt veel geoefend in groep
7. Bij wereldoriëntatie werken we projectmatig en deze projecten worden aan
(kleine) groepen gepresenteerd. Daarnaast houden de leerlingen twee
spreekbeurten in het schooljaar en kunnen ze kiezen uit een boekbespreking of
het maken van een boekendoos.
Voorlopig advies
Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen het voorlopig advies. Het voorlopig advies geeft een
eerste indicatie voor de verwachtte uitstroom voor het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt bepaald in
overleg met de leerkrachten van groep 6,7 en 8 en de intern begeleider en de directeur.

