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Arnemuiden, september 2020

Beste ouders van de kinderen uit groep 8,

Dit jaar zal er een belangrijke keuze gemaakt moeten worden. Naar welke school
gaat uw kind volgend jaar? En naar welk type brugklas? Half maart moet dat
allemaal duidelijk zijn.
Maar voordat het zover is, gaan we eerst flink hard aan de slag. Wat we zoal doen
in een week, kunt u lezen in dit verkort informatieboekje.
Op de laatste pagina vindt u de planning voor het voortgezet onderwijs.
Groeten,
Jan Bouwens en Anita Kusse
janbouwens@archipelscholen.nl
anitakusse@archipelscholen.nl

De methodes
In groep 8 worden dezelfde methodes gebruikt als in de voorgaande groepen.
Na binnenkomst altijd eerst handen wassen en ontsmetten. Daarna zetten we de
chromebooks gereed.
Meestal beginnen we de dag met maatschappelijke berichten van het programma:
De Dag Vandaag en volgt er vaak een kort leergesprek/discussie.
Vervolgens starten de lessen met alle aangeboden vakgebieden via Snappet-groep
8. Het gaat om taal, spelling, rekenen, automatiseren, begrijpend lezen, technisch
lezen, studievaardigheden en woordenschat.
Engels doen we via Join in!, deze methode richt zich vooral op het luisteren en
spreken van de Engelse Taal.
Verder besteden we aandacht aan verkeer, tekenen en handvaardigheid en muziek
(Eigenwijs).
Gym wordt op woensdag door vakleerkracht meester Anton gegeven en op de
vrijdag door de eigen leerkracht.
Tot slot geven wekelijks juf Els en juf Dineke respectievelijk Godsdienst en HVOlessen.
De methode Leefstijl wordt gebruikt voor de sociaal emotionele ontwikkeling.
Wekelijks houden we de spreekbeurt; de kinderen weten vooraf wanneer ze aan de
beurt zijn en bereiden zich thuis voor op hun (tot nu toe prachtige) spreekbeurt.
Huiswerk
In groep 8 hebben de kinderen wekelijks een Snappetles, meestal is dat
woordenschat of automatiseren.
Daarnaast 3 x per week een korte opdracht voor werkwoordsspelling.
En tot slot kan er incidenteel nog wat extra’s thuis gedaan worden voor overige
vakken, zoals lezen of boekbespreking of Engelse woorden.
Huiswerk wordt gemeld in Classroom, zodat ouders dit ook kunnen zien.
Rapportages in groep 8
Na de herfstvakantie: mondelinge rapportage en krijgt U een pré-schooladvies. Dit
advies is uiteraard nog niet bindend.
Eind november volgt de Drempeltoets.
Bij deze toets wordt er gekeken op welk niveau er gescoord wordt bij rekenen,
woordenschat, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen.

januari
leerkracht heeft adviesgesprek met ouders, zodat U snel daarna de juiste infoavonden kunt bezoeken op het V.O.
januari/februari
Open dagen + voorlichtingsavonden op de scholen
Eind februari: schriftelijke rapportage van het schoolwerk.
Hierover is dan geen gesprek.
Half maart
Het inschrijfformulier moet ingeleverd zijn bij de nieuwe school
woensdag 15 april en donderdag 16 april
IEP eindtoets
woensdagmiddagen in juni
kennismaking op de nieuwe school
Indeling Voortgezet onderwijs
Praktijkonderwijs is vooral gericht op de praktijk: weinig theorie en veel
vaardigheden. In principe geen huiswerk thuis in dit type monderwijs.
In het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) gaat het vooral om
praktijk en leren: Op de Basis is er een balans tussen veel praktijk maar ook wat
theorie en soms wordt er wat huiswerk gevraagd. Vanaf het Kaderniveau is er
regelmatig wat huiswerk en bij MAVO ligt de nadruk op de Theorie, dus méér
huiswerk wordt gevraagd. Over het algemeen wordt het geleerde getoetst en
minder toepassingen/inzicht.
Bij het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) ligt de nadruk vooral op
theoretisch leren, met langere leerlijnen (meer leerstof onthouden voor de toets)
én wordt er vaak in toetsing inzicht/toepassing van de leerstof gevraagd.
Bij het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) ligt de nadruk op
zelfstandigheid, inzicht en bij toetsing vooral inzicht en toepassing van het
geleerde.
Het VMBO sluit aan op het SCALDA-beroepsonderwijs
Havo sluit aan op Hogeschool (Zeeland )
Het VWO sluit aan op Universitair onderwijs.

De niveaus van het V.O.
Praktijkonderwijs
VMBO Basis /Kader /Theorie(=MAVO)
HAVO
VWO
en Mengadvies: T/Havo of Havo/Vwo
Bij het gesprek over het schooladvies wordt niet alleen gekeken naar de cognitieve
prestaties bij de toetsen maar zeker ook naar de executieve functies,
zoals zelfstandigheid, inlevingsvermogen, werkhouding, doorzettingsvermogen en
incasseringsvermogen.
Schooltijden groep 8
Maandag

8.30 - 14.00 uur

Dinsdag

8.30 - 14.00 uur

Woensdag

8.30 - 12.30 uur

Donderdag

8.30 - 14.00 uur

Vrijdag

8.30 - 14.00 uur

Schoolvakanties 2020 - 2021 regio Zuid
Zomervakantie

11 juli 2020 t/m 23 augustus 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021 t/m 21 februari 2021

Goede vrijdag

2 april 2021

Tweede paasdag

5 april 2021

Meivakantie

24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021 en 14 mei 2021

Tweede pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021 t/m 5 september 2021

