Ouderavond groep 7
De volgende punten zijn besproken tijdens de ouderavond van groep 7.
Het onderwijs in groep 7:
Huiswerk:
De leerlingen krijgen elke donderdag een overhoring Engelse woordjes.
Daarnaast hebben ze huiswerk in de vorm van het leren van toetsen (zaakvakken) en het voorbereiden van een
spreekbeurt, boekbespreking en nieuws- en discussiekring.
Het is de bedoeling dat de kinderen elke dag hun agenda bij zich hebben.
Zelfstandig werken:
Om de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten, is er een gedifferentieerd aanbod waar de leerlingen
mee aan de slag kunnen als ze klaar zijn met hun werk.
Verkeersexamen:
De leerlingen zullen dit jaar zowel een theoretisch als praktijkexamen afleggen. Dit zal in het voorjaar 2014
plaatsvinden.
Entreetoets:
• De toets zal verspreid over twee weken in de tweede helft van het schooljaar worden afgenomen.
• Het is een signaleringstoets. Met de gegevens die wij hieruit krijgen, maken wij waar mogelijk,
aanpassingen binnen ons onderwijs.
• Deze toets is een onderdeel van het CITO leerlingvolgsysteem.

Niveau- indicatie:
Eind groep 7 krijgt uw kind van de school een niveau- indicatie. (schooltype Voortgezet Onderwijs).
Deze niveau-indicatie vertelt u wat wij als school denken dat op dit moment het schooltype is dat uw kind met
succes zal doorlopen in de daarvoor wettelijk gestelde tijd.
De volgende schooltypes zijn mogelijk:
 Praktijkonderwijs
 Vmbo basis-beroepsgerichte leerweg
 Vmbo kader-beroepsgerichte leerweg
 Vmbo Theoretische leerweg (landelijk gemiddelde)
 Havo
 Vwo
Bij het bepalen van de niveau-indicatie, nemen we de volgende punten mee :
 Motivatie
 Concentratie
 Zelfstandigheid
 Omgaan met huiswerk
 Resultaten methodegebonden toetsen
 Resultaten CITO- leerlingvolgsysteem

Schoolkeuze:
Uw kind gaat naar het V.O. Wat gaat daar aan vooraf?
Groep 7:
 Basisschool geeft niveau-indicatie
Groep 8:
 Basisschool adviseert schooltype (schooladvies)
 De CITO-eindtoets wordt gemaakt
 Ouders en kind kiezen de school a.d.h.v. advies
 De school voor V.O. beslist of het kind wordt toegelaten

Jaarplanning:
April/ Mei:
April/ Mei/ Juni:

CITO Entreetoets
verkeersexamen

Vriendelijke groet,
Iwan, Karin, Miranda, Monique

