
JAARPROGRAMMA GROEP 7/8  
  
Even voorstellen  
  
De leerkrachten van deze groep zijn: Bregje Das zij werkt op maandag, dinsdag en vrijdag. Christien 
Vaags werkt op woensdag en donderdag. En op maandag en dinsdag ondersteunt Quinty de Waal 
groep 7 en 8.  
  
Begrijpend lezen  
  
Nieuwsbegrip koppelt onderwijs in begrijpend lezen aan de actualiteit. Leerlingen lezen tijdens de 
begrijpend-leeslessen teksten over onderwerpen die in het nieuws zijn. 
De lessen zorgen ervoor dat leerlingen de teksten actief lezen en oefenen in het monitoren van 
begrip: ze worden gestimuleerd de inhoud te doorgronden door middel van sleutelvragen en ze leren 
net als een goede lezer te signaleren wanneer ze een tekstdeel niet goed begrijpen en wat daaraan 
te doen valt.  
Doordat Nieuwsbegrip werkt met teksten over actuele gebeurtenissen, wordt het lezen functioneel, 
zijn leerlingen betrokken en daardoor gemotiveerd om de teksten te lezen. Daarnaast werken 
leerlingen met Nieuwsbegrip aan uitbreiding van hun woordenschat en kennis van de wereld, twee 
belangrijke voorwaarden voor begrip van leerinhouden en schoolboekteksten bij andere vakken.  
 

Technisch lezen gr 7 

Technisch lezen is het kunnen ontsleutelen van tekens naar klanken, klanktekenkoppeling.  

Dit doe je eerst met makkelijke woorden en zinnen naar steeds moeilijkere woorden en zinnen als de 

klanktekenkoppeling steeds meer geautomatiseerd is. Daarna wordt er toegewerkt naar lezen met 

expressie en begrip: vloeiend lezen. Om op school en in de samenleving goed te kunnen functioneren 

is het essentieel dat kinderen zich ontwikkelen tot vlotte lezers. Goed technisch lezen en vloeiend 

zijn belangrijke voorwaarden voor het goed begrijpend kunnen lezen, het uiteindelijke doel. 

Uitgangspunten van Flits zijn: 

- Motiverend: leesmotivatie staat voorop. 

- Effectief: doelgericht en op maat voor ieder kind. 

- Efficiënt: het beste resultaat in de minste lessen. 

- Flexibel: voor elke klas en iedere school. 
 

In Flits staan drie leerlijnen centraal:  

- Technisch lezen: het instrueren en oefenen van leesmoeilijkheden op woordniveau. Dit zijn 
de woorddoelen zoals die in AVI-niveaus terugkomen. 

- Vloeiend lezen: instrueren en oefenen van doelen die betrekking hebben op vloeiend lezen. 

- Leesbevordering: leesbevordering en voorbereidende literatuureducatie. 
 



Na elk blok worden verschillende toetsen afgenomen om de leesbevordering te meten. 

 

  
Spelling  
  
Spelling wordt gegeven aan de hand van de spellingleergang van de methode Taal actief. De leerlijn 
volgt de thema’s van de taalmethode. Elke week worden er vier lessen gegeven. Twee lessen over 
een bepaalde spelling categorie en twee lessen werkwoordspelling. Na drie weken volgt een 
signaaldictee, n.a.v. dit dictee volgen lessen toegespitst op de resultaten van elke leerling apart.   
We sluiten af met een controledictee.   
  
Taal  
  
Voor taal gebruiken we de methode ‘Taal actief’.    
  
De leerlijnen zijn:  
▪ Spreken en luisteren  
▪ Taal verkennen: zinsbouw en woordbouw.  
▪ Stellen   
▪ Woordenschat  
  
Elk lesdoel wordt op drie niveaus uitgewerkt, de leerkracht heeft hierdoor tijd voor extra instructie 
voor kinderen die dat nodig hebben. Maar ook de leerlingen die meer uitdaging aankunnen worden 
zo bediend. Voor zeer begaafde leerlingen zijn er ook Plusboeken op school. Na de basislessen volgt 
een toets, waarna differentiatielessen volgen: Remediërend of verrijkend.  
Er wordt gewerkt vanuit thema’s die de leerlingen aanspreken, bv. vrije tijd…    
  
Rekenen  
  
We werken met Wereld in Getallen. De methode is opgedeeld in vier blokken van vier of vijf weken. 
In de eerste vier weken wordt de basisstof behandeld. Elk blok wordt afgesloten met een toets. In de 
week na de toets is er ruimte voor herhaling of verrijking.  
Het tweede halfjaar werken we in groep 8 met thema's. Elke twee weken komt een ander thema aan 
bod, zoals breuken, inhoudsmaten, informatieverwerking...  
Ook in deze methode is elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt.   
Na de algemene instructie en opgave twee en drie, werken alle leerlingen zelfstandig aan de 
weektaak.   
Bij de methode hoort een computerprogramma.   
Als extra uitdaging is er een plusboek van de methode. Ook kunnen “de Rekentijgers” ingezet 
worden voor deze leerlingen. En voor meer herhaling en instructie in kleinere stappen werken we 
met een bijwerkboek.  
  
  
Schrijven  
  
Om het handschrift van de leerlingen te bewaken en verder te ontwikkelen, besteden we wekelijks 
heel nadrukkelijk de aandacht aan het schrijven. Behalve aandacht voor de schrijfhouding en 
schrijfbeweging maken de leerlingen ook kennis met andere schriftvormen (bijv. blokschrift). De 
nadruk zal echter liggen op de schrijfmotoriek en het verhogen van het tempo. We gebruiken 
hiervoor de methode ‘Klinkers’.  
  



Uiteraard is de verzorging van al het geschreven werk van groot belang. Ook in de bovenbouw 
schrijven we in de werkboeken aan elkaar en met vulpen.  
In groep 8 mogen de leerlingen op losse werkbladen ook met balpen en los schrijven.  
  
Identiteitsontwikkeling  
  
We gebruiken de methode Hemel en Aarde. Ieder schooljaar verschijnen 5 nieuwe projecten 
van Hemel en Aarde: een herfst-, kerst-, winter-, paas- en zomerproject. Het is dus altijd actueel. De 
kinderen leren hoe je naar jezelf en naar andere kijkt.  
  
Dagopening: dag openen door wens/ gebedje in stilte/ actualiteiten/ gedichtje enz.   
Beeldende vorming, tekenen  
  
Op woensdag staat handvaardigheid centraal. We werken sinds dit jaar groepsdoorbrekend met 
groep 5-6-7-8.  De lessen zijn gebaseerd op de leerlijnen van SLO.nl en elke negen weken werken we 
aan een nieuwe lessenserie van drie opdrachten. Zoveel mogelijk technieken en materialen komen 
aan de orde tijdens deze lessen.  
   
Dans en drama  
  
De school heeft voor dit vak geen vaste methode. Wij zoeken zelf ideeën die passen bij de groep en 
wisselen dit af. De laatste periode zijn we in groep 8 vooral druk met het oefenen voor de musical.  
  
Blink!  
  
De lesmethode van Blink Wereld is een geïntegreerde methode waarbij we op een onderzoekende 
en ontdekkende manier ruimte is voor eigen onderzoek. In deze methode zijn de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek met elkaar verweven. De kinderen gaan dingen 
ontdekken die zij boeiend vinden, dit kan voor elk kind anders zijn. De thema’s sluiten aan bij hoe 
kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de 
wereld aan bod komen. Denk aan onderwerpen als klimaatverandering, verschillende culturen of de 
verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht zoals het bedenken 
van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Met alle thema’s samen 

worden alle kerndoelen van wereldoriëntatie, inclusief burgerschap, gedekt.    
Groep 7 en 8 werken bij Blink samen. 
  
Muziek  
  

Dit schooljaar krijgen de leerlingen het eerste halfjaar wekelijks een 45 minuten muziekles van de 
muziekdocente Helga Huisjes. Hiermee stimuleren we het ontwikkelen van talenten op het gebied 
van muziek.   
Het tweede halfjaar werken we met Metropole op School en maken de leerlingen op een 
laagdrempelige manier kennis met de jazz-, pop- en wereldmuziek van het Metropole Orkest. 

In de leerlijn worden leerlingen uitgedaagd actief met de lessen mee te doen. Ze kijken en luisteren 
naar muziek, spelen mee met muzikanten uit het orkest, leren verschillende instrumenten kennen en 
maken opdrachten in de werkboekjes. 
  
Engels  
  



De Wijde Blik verzorgt vanaf groep 1 Engels op school. Met hulp van de Engelse leerkracht op het 
digibord behandelen we zaken die dicht bij de kinderen liggen zoals: je voorstellen, school, winkelen 
en reizen. De leerlingen leren woordjes maar grammatica komt ook aan bod. We maken bij Engels 
gebruik van de methode ‘take it easy’.  
  
Bewegingsonderwijs  
  
Per week krijgen de leerlingen twee keer gymnastiekles. Eén keer in de week krijgen zij gym 
van een groepsleerkracht en op vrijdag krijgen de kinderen les van de vakleerkracht Lara.   
Hiernaast kunnen de kinderen meedoen aan basketbal en een sport- en speldag en is er in groep 8 
altijd een voetbaltoernooi.  
  

Kwink 

Sinds schooljaar 2021-2022 werken we met de methode Kwink voor het sociaal emotioneel leren 
(SEL). We volgen Kwink om de sociale vaardigheden en sociaal inzicht van de kinderen te vergroten. 
In het kort:  
• Preventie van gedragsproblemen 
 • Schoolbrede aanpak. We hanteren door de hele school een aantal ‘omgangsregels’ die regelmatig 
aandacht krijgen.  
• Er is aandacht voor de 5 SEL competenties: Besef van jezelf, besef van de ander, relaties, keuzes 
maken, zelfmanagement.  
• Kwink van de week Iedere 2 weken staat er schoolbreed één regel centraal.  
• Emotiewoorden Toenemende begrip en gebruik maken van woorden die betrekking hebben op 

gevoelens. We gebruiken hiervoor o.a. emotiekaartjes. 
 
Verkeer  
  
We werken met de Jeugd Verkeerskrant die 8 keer per jaar verschijnt. Ook krijgen de kinderen enkele 
projecten aangeboden en worden ze uiteraard voorbereid op het verkeersexamen (theorie en 
praktijk) dat om het jaar (in groep 7 of groep 8) in het voorjaar plaatsvindt.  
  
Algemeen  
  
Huiswerk  
De kinderen krijgen regelmatig huiswerk. Voor het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat de 
leerlingen leren huiswerk te maken en leren plannen in de week. Het huiswerk staat altijd op het 
bord maar zal ook in de agenda gezet moeten worden.   
Het huiswerk is steeds digitaler, we denken dan aan junior einstein, nieuwsbegrip XL.   
 
Werkstuk  
In groep 8 maken de kinderen één werkstuk en kiezen zelf een onderwerp. Ze maken hier een 
schriftelijk werkstuk van. Hier werken ze aan op school. Ze zullen zelfstandig oefenen met de indeling 
van een werkstuk en hoe ze goed informatie kunnen filteren.  
De leerlingen zullen hun werkstuk in kleine groepjes aan elkaar presenteren en beoordelen.   
  
Boekbespreking  
Dit jaar zullen we twee 'boekenmarkten' houden. Hiervoor bereiden de leerlingen een boek voor en 
presenteren dit door middel van een boekendoos of poster aan hun klasgenoten. Zo oefenen we met 
individueel presenteren en enthousiasmeren de leerlingen elkaar door over hun boek te vertellen.  
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