
2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie 

 

groep 8 
 

 
 

 

 

St. Josephplein 7, 
5428 GL Venhorst. 

 0492  35 90 36 
email : cornelius.info@stichtinggoo.nl 

website : www.kccornelius.nl 



Werken met Snappet op een eigen tablet 
Dit jaar werken de kinderen voor het eerst met een eigen chromebook (tablet). De vakken 

rekenen, spelling en taal + woordenschat worden met behulp van de chromebooks gegeven.  

Grote voordeel hiervan is dat de kinderen nog meer op eigen niveau en eigen tempo kunnen 

werken.  

De kinderen krijgen nog gewoon instructie en gaan dan aan de slag op hun chromebook. De 

leerkracht kan het werk nauwgezet volgen en ziet in een oogopslag wie nog hulp nodig heeft 

met het verwerken van de stof. 

 

Rekenen 
Het rekenwerk is gebaseerd op onze vertrouwde rekenmethode Wereld in Getallen. 
Komend jaar gaan we kiezen voor een nieuwe rekenmethode, die weer helemaal up-to-

date is.  

In groep 8 komen vooral aan de orde: 

Optellen en aftrekken tot 1.000.000, vermenigvuldigen met kommagetallen, cijferend delen,  

breuken, procenten, geld, tijd en meten. 

 

Taal 
Het taalwerk is gebaseerd op de methode Taal Actief.  

Dit bestaat uit drie onderdelen: Taal, spelling en woordenschat.  

Elk onderdeel is opgebouwd uit acht jaarlijks terugkerende thema’s van elk vier weken. Elk 

thema kent dezelfde opbouw met basislessen en differentiatielessen. Aan het begin van de 

derde of vierde week wordt er een toets afgenomen. Ook is er digibord software bij de 

methode voor de uitleg en voor de leerlingen om te oefenen.  

Spelling komt vier dagen per week aan bod. Ook hier zijn er basis- en differentiatielessen.  

 

 

Lezen 
Elke week komt het lezen aan bod: 

-vrij lezen 

-begrijpend lezen met Tekstverwerken, Studievaardigheden en Nieuwsbegrip. 

We willen vooral ook werken aan het leesplezier! 

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Tekstverwerken, Nieuwsbegrip en 

Studievaardigheden (via snappet). Hierbij leren de kinderen zowel klassikaal als zelfstandig in 

vaste stappen een tekst te begrijpen. Naast het begrijpend lezen komt ook het studerend lezen 

steeds meer aan bod.  

 

 

Leefstijl  
In de methode Leefstijl wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Jezelf  beter leren kennen en omgaan met anderen staan centraal. Het is erg belangrijk voor 

een goede sfeer in de klas. Deze lessen zijn tevens gekoppeld aan de Kei-weken. 

 

 



Wereldoriëntatie                                            

Halverwege vorig schooljaar zijn we in groep 5-6 en groep 7-8 gestart met een nieuwe 

methode voor de zaakvakken genaamd Blink. Een totaalmethode gebaseerd op thematisch 

onderwijs waarin de domeinen Aardrijkskunde, Cultuur, Geschiedenis, Techniek en Natuur 

aan bod komen. Door het gebruik van de methode Blink leren de kinderen door ontdekkend 

en onderzoekend leren, waarbij ook vaardigheden en technieken worden aangeleerd en 

geoefend. 

De 21e eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en 

informatievaardigheden, komen uitgebreid aan bod. Blink Wereld is erop gericht om kinderen 

nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. 

Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de leerstof meer betekenis en onthouden ze het 

beter. Ze krijgen hierdoor een goede kennisbasis mee en ontwikkelen de vaardigheden die ze 

in het voortgezet onderwijs en in hun latere leven nodig gaan hebben. 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, 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. Na een gezamenlijke introductie van het thema, 

volgen er vier geleide onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod 

komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een 

eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken 

ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse 

extremen, een experimenteel gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de 

kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht. 

De thema’s bieden veel aanknopingspunten voor interessante gesprekken thuis. Mocht je 

leuke voorwerpen hebben die aansluiten bij een thema, neem ze dan vooral mee naar school! 

Topografie in groep 5 t/m 8 

In de lessen komt topografie voor wanneer dit aansluit bij het thema. Zo worden in het thema 

‘Ik hou van Holland’ voor groep 5/6 de Nederlandse provincies behandeld. De 300 

belangrijkste plaatsen (toponiemen) worden daarnaast geoefend via de online game 

TopoMaster.  

De groepen 7 en 8 gebruiken naast de topografie uit Blink ook nog de methode Geobas. 

Op www.blinkwereld.nl vind je meer informatie over het lesmateriaal. 

 

 

 



Bewegingsonderwijs 
Elke dinsdagochtend  en vrijdagochtend hebben we 45 minuten gymnastiek. Op dinsdag 

komen in circuitvorm allerlei oefeningen en toestellen aan de beurt. Op vrijdag hebben we een 

spelles. Als uw kind niet mee mag/kan doen, graag melden d.m.v. een briefje.  

 

Engels 
Met Take it easy bied je de Engelse taal aan met uitnodigende lesstof. Dit stimuleert de 

spontane taalverwerving. De lessen hebben een vaste structuur. Eerst maken de leerlingen 

kennis met een thema via een filmpje of lied. Dan volgen luister- en spreekopdrachten in de 

vorm van een dialoog, cartoon of spel. Met het digibord doorlopen de leerlingen de lesstof via 

thematische filmpjes, leuke muziekclips en afwisselende opdrachten. Elk thema wordt 

afgesloten met een toets die ze thuis vanuit hun werkboek kunnen leren.   

Handvaardigheid / Tekenen met “Uit de Kunst” 
Verschillende technieken en materialen komen afwisselend aan bod. Door middel van het 

digitale schoolbord krijgen de kinderen uitleg over de verschillende opdrachten. Er zijn leuke 

onderwerpen en er komen verschillende technieken aan bod. Zoals b.v. klei, hout, papier, 

schilderen, solderen, linoleum, enz.  

De methode biedt leuke uitdagingen voor de leerlingen en creativiteit is hierbij heel 

belangrijk. De methode dient als een uitgebreid bronnenboek.  

 

Spreekbeurt 
Dit jaar houdt elk kind een spreekbeurt over een onderwerp. Ze krijgen op tijd te horen wat de 

onderwerpen mogen zijn. Als ze willen mogen ze er ook een werkstuk en/of een presentatie 

bij maken. 

 

Weektaak (agendatijd) en huiswerk 
Elke week krijgen de kinderen een weektaak. Die wordt in hun agenda genoteerd. Ook krijgen 

de leerlingen wekelijks huiswerk mee naar huis. Hun planning die ze hiervoor maken, kunnen 

ze in hun agenda noteren. De agenda mag mee naar huis, maar moet elke dag weer op school 

zijn.  

 

IEP-toets 
In april wordt de IEP-toets afgenomen. De toets wordt na de advisering voor het voortgezet 

onderwijs afgenomen en is dus geen eindexamen van de basisschool. De uitslag ontvangt u in 

mei / juni.  

 

Voortgezet onderwijs 
Dit jaar staan u en uw kind voor de keuze van een school voortgezet onderwijs. De scholen 

van het voortgezet onderwijs verzorgen zelf informatieavonden die u kunt bezoeken. Hierover 

ontvangt u via flyers de data. Begin februari zijn de adviesgesprekken. U ontvangt hierover 

gedurende het schooljaar de nodige informatie. 

 

 

 

 

 

 

 



Algemeen 
Op maandag, dinsdag en woensdag staat juf Milou tot half 

november voor de klas, daarna komt juf Janneke op deze 

dagen.  

Donderdag en vrijdag staat juf Anja voor de klas.  

 

Niet alleen tijdens 10-minutengesprekken zijn wij bereikbaar. 

Voor belangrijke mededelingen kunt u voor schooltijd altijd terecht. Als u vragen heeft, loop 

dan na schooltijd a.u.b. even binnen of maak een afspraak voor een gesprek. Dit kan ook via 

de mail: janneke.vanlankvelt@stichtinggoo.nl,  anja.vandoren@stichtinggoo.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Juf Milou, juf Janneke en juf Anja 
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