Ouderavond groep 8
De volgende punten zijn besproken op de ouderavond van groep 8.
Schooladvies en schoolkeuze
Het schooladvies wordt in overleg met de leerkrachten van groep 7 en 8, de coördinator, de
intern begeleider en de directie bepaald. Bij dit advies worden zaken als: motivatie,
concentratie, zelfstandigheid, omgaan met huiswerk, het rapport en de niveau-indicatie van de
leerkracht van groep 7 bekeken en meegenomen.
De schoolkeuze wordt gemaakt door de ouders en de kinderen in overleg met de school. De
school heeft hierbij een adviserende functie.
Om te worden toegelaten op VWO, HAVO of VMBO worden in principe gebruikt:
- Het schooladvies van de basisschool
- De uitslagen van het leerlingvolgsysteem van groep 6, 7 en 8.
Eindtoets CITO:
De eindtoets van CITO wordt in april gemaakt.
Deze eindtoets kan op 2 verschillende niveaus gemaakt worden. Het niveau is afhankelijk van
het niveau van de indicatie in groep 7.
Eindtoets CITO Standaard: indicatie groep 7 VMBO T, HAVO of VWO
Eindtoets CITO Niveau: indicatie groep 7: VMBO B, VMBO K
NIO: indicatie groep 7 : praktijk onderwijs
Voor kinderen bij wie een gedragsprobleem of een leerstoornis is vastgesteld kunnen er
hulpmiddelen gebruikt worden tijdens de Eindtoets CITO, de leerkracht van Uw kind zal U
hiervan op de hoogte brengen

Voortgezet onderwijs
De vormen waaruit gekozen kan worden zijn: Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO, VWO.
Het VMBO bestaat sinds een aantal jaren en is een samenvoeging van het oude VBO en
MAVO. Binnen het VMBO zijn verschillende leerwegen (meer theoretisch of meer praktisch
gericht ) te onderscheiden.
Sinds een aantal jaar werken wij volgens de kernprocedure. Meer informatie hierover kunt u
lezen in de kernproceduregids. Deze ontvangt u rond november.
De scholen voor Voortgezet Onderwijs organiseren een scholenmarkt waarop alle scholen
vertegenwoordigd zijn en in de maanden januari en februari heeft iedere school zijn eigen
open avond.

Plaatsingswijzer VWO
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het
geheel genomen resultaten behaald op I/A-niveau.
Plaatsingswijzer HAVO
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het
geheel genomen resultaten behaald op II/A en B-niveau.
Plaatsingswijzer VMBO-TL/MAVO
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het
geheel genomen resultaten behaald op III/C-niveau en heeft daarnaast ook B-scores.
Plaatsingswijzer VMBO-KL
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het
geheel genomen resultaten behaald op lV-niveau/hoog D- en lager C-niveau.
Plaatsingswijzer VMBO-BL
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het
geheel genomen resultaten behaald met overwegend V/E-scores en voor technisch lezen lV-scores/E-en
D-scores.

Praktijkonderwijs
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over het
geheel genomen resultaten behaald op V/E-niveau.
Door onderzoek is vastgesteld, dat het IQ lager is dan 76¹.
Op twee van de vier domeinen (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en inzichtelijk rekenen) is
sprake van een achterstand van 3 jaar of meer, waaronder in elk geval begrijpend lezen en/of inzichtelijk
rekenen.
________________________________________________________________________________
¹ Het IQ-bereik 75 – 80 vormt het grensgebied tussen Leerwegondersteunend onderwijs en
Praktijkonderwijs. Met name de leervorderingen en de persoonlijkheidsfactoren zijn doorslaggevend bij de
keuze voor een beschikking Lwoo of Praktijkonderwijs.

Het onderwijs in groep 8
Net zoals in andere groepen wordt in groep 8 rekening gehouden met de verschillen tussen de
leerlingen. Dit heeft o.a. tot gevolg dat er regelmatig instructie wordt gegeven in
niveaugroepen. In groep 8 krijgen de kinderen dagelijks huiswerk. Zij wennen op deze manier
vast aan de gang van zaken op het voortgezet onderwijs. Belangrijk hierbij is het omgaan met
een schoolagenda en het plannen van het huiswerk. Kinderen zullen hier ongeveer 20
minuten per dag voor nodig hebben.
Voor de verschillende dagen komt het hier op neer:
Maandag: Woordenschat/ taal
Dinsdag: Engelse woordjes
Woensdag: Werkwoordspelling

Donderdag: Ontleden
Vrijdag: Informatieverwerking
Naast dit huiswerk leren de kinderen ook nog regelmatig voor een toets en houden ze een
boekbespreking, discussiekring en een spreekbeurt.
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.
Bijzondere activiteiten in groep 8
De groepen 8 gaan dit jaar vier dagen op schoolkamp. We gaan naar Ommel en verblijven
daar op kampeerboerderij “Ons Thuis”. De kosten bedragen €110,- . U kunt dit bedrag
overmaken op de rekening van school: NL35 INGB 0007 4586 90 o.v.v. schoolkamp en de
naam van uw kind + groep. Graag zouden we de kampbijdrage uiterlijk op 31 maart 2017 in
ons bezit willen hebben. Het rekeningnummer kunt u ook terugvinden in de schoolgids.
De afscheidsavonden van de groepen 8 vinden gescheiden plaats in het dorpshuis in De
Kwakel. Meer informatie volgt t.z.t.
Er wordt voorgesteld om, net als voorgaande jaren, geld te sparen. Van het gespaarde geld
gaan we o.a. een keer poldersporten en zwemmen.
We sparen €18,-. Dit bedrag graag inleveren bij de leerkracht in een gesloten envelop met
naam van de leerling voor de herfstvakantie.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van groep 8

Jaarplanning:

Oktober 2016

Griezelfilmavond

Januari 2017

Excursie naar Verzetsmuseum

18, 19 en 20 april 2017

Cito Eindtoets

30,31 mei en 1,2 juni 2017

Kamp

