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Beste ouders/verzorgers,
Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook voor u een bijzonder jaar.
Natuurlijk omdat dit het laatste jaar op De Peppel is, maar ook omdat het een
jaar is waarin heel hard gewerkt zal worden, waarin het soms spannend zal zijn
en waar de kinderen op een gezellige manier de basisschooltijd zullen gaan
afsluiten. Door middel van dit informatieboekje willen wij u op de hoogte
brengen van de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben, dan ben ik graag bereid deze te
beantwoorden. Stuur een mail voor het maken van een afspraak of neem na
schooltijd telefonisch contact met mij op.
Graag tot ziens!
Met vriendelijke groet,
Naomi Blokland
Leerkracht groep 8
nblokland@depeppel.nl

2. Groep 8 informatie
Bewegingsonderwijs
De lessen bewegingsonderwijs vinden plaats op de vrijdag. Alle leerlingen
dienen gymkleding en gymschoenen te dragen. Wanneer een leerling niet mee
kan doen met de les verwachten wij via de leerling een briefje of een
telefoontje van een van de ouders.

Fruitdagen
Om gezond eten te stimuleren hebben we schoolbreed afgesproken om
dinsdag en donderdag tot fruitdagen te benoemen. Wij vragen u dan ook om
op dinsdag en donderdag een stukje groente of fruit mee te geven voor in de
kleine pauze.
Themaweken en vieringen
Naast het vaste programma zullen we ook vaak deelnemen aan verschillende
projecten. Deze kunnen in het teken staan van bepaalde seizoenen of te
maken hebben met cultuur. Denk hierbij aan een week in het teken van
verkeer, de Kinderboekenweek, cultuur maand, Museumschatjes,
Koningsspelen, de week van de pauzehap, etc. Naast de projecten besteden we
ook veel aandacht aan de vaste vieringen zoals: Sinterklaas, Kerst, Carnaval,
Pasen, laatste schooldag etc.

U wordt op de hoogte gehouden van alles wat er is gebeurd of staat te
gebeuren in groep 8 via de mail, Peptalk of via Social Schools. Hier kunt u alle
informatie vinden en zullen we ook weleens vragen om uw hulp.

3. Extra dit jaar
(Jeugd) EHBO
De kinderen leren in praktijk- en theorielessen wat ze moeten
doen wanneer er iets gebeurt. De theorielessen worden door
de leerkracht gegeven in de klas. De praktijklessen worden in
kleine groepen gegeven door EHBO’ers.
Na de lessen zal er een theorie- en praktijkexamen
plaatsvinden. Bij het behalen van het examen krijgen de
kinderen een diploma.
Boekbespreking en werkstuk:
De leerlingen uit groep 8 bereiden thuis een boekbespreking voor. De datum
voor de boekbespreking wordt tijdig naar de leerlingen gecommuniceerd. Ook
zullen de leerlingen dit jaar een werkstuk maken. De werkzaamheden die
hierbij komen kijken, zullen deels op school worden uitgevoerd. Tot slot zal er
op verschillende manieren geoefend worden met presenteren.
Kok van de week:
Dit jaar gaan de leerlingen weer zelf koken. Iedere week is er een andere kok
van de week, het is ook mogelijk dat de leerlingen samenwerken in een
tweetal. Het is de bedoeling dat iedere leerling een keer iets gaat bereiden in
de keuken en dit mee naar school neemt om aan de rest te
laten proeven. Naast het gerechtje nemen de kinderen het
recept mee naar school, hierin staan de ingrediënten en de
bereidingswijze vermeld. De leerlingen leren op deze manier
recepten lezen, inhoudsmaten gebruiken en recepten stap
voor stap uitvoeren. Al deze recepten worden verzameld en
aan het einde van het schooljaar gebundeld tot een leuk
kookboekje van groep 8.

4. Huiswerk
Ook dit schooljaar krijgen de kinderen wekelijks huiswerk. Het doel van het
huiswerk is om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. De
leerlingen gaan tevens oefenen met plannen. Om deze reden werken we met
een agenda. Het zou prettig zijn wanneer u eens meekijkt in de
huiswerkplanning van uw zoon/dochter om te zien wat ze moeten maken en/of
leren.
De kinderen krijgen het volgende huiswerk:
Maakwerk: begrijpend lezen, taal, (werkwoord)spelling, informatieverwerking
en rekenen.
Leerwerk: de leerlingen krijgen voor aardrijkskunde (Meander), biologie (Naut),
geschiedenis (Brandaan) en Engels leerwerk voor de toetsen mee naar huis.
Naarmate het jaar vordert, zal het huiswerk meer gedifferentieerd worden
aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met het te verwachten
uitstroomniveau van de leerling.
Al het huiswerk gaat op dinsdag in de huiswerkmap mee naar huis. De
leerlingen krijgen dan ook te horen wanneer het af moet zijn. Zij
noteren dit in hun agenda.

5. Centrale eindtoets (Cito)
Voor alle leerlingen van groep 8 in het reguliere basisonderwijs is het verplicht om
een eindtoets te maken. In april wordt bij groep 8 de CITO Eindtoets afgenomen.
Deze toets toetst wat uw zoon/dochter in acht jaar heeft geleerd.
De toets bestaat uit de onderdelen:
- Nederlandse taal
- Rekenen
- Studievaardigheden
- Optioneel: wereldoriëntatie
Dit laatste onderdeel is niet leidend voor de cito score, maar geeft een beeld
over de kennis van geschiedenis, natuur/techniek en aardrijkskunde.
Op www.centraleeindtoetspo.nl kunt u meer informatie vinden.

6. Voortgezet onderwijs
Advisering
Het schooladvies wordt gebaseerd op onderstaande punten:
- De leerling (ontwikkeling, werkhouding, huiswerkattitude en motivatie)
- Toetsen LOVS Cito gr.6 t/m 8
- Methodegebonden resultaten
De eindtoets Cito is niet meer leidend/bepalend in het schooladvies. De toets
dient tegenwoordig meer als controletoets voor het afgegeven advies.
Het adviesgesprek zal plaatsvinden in februari. Tijdens dit gesprek krijgt u het
advies van de leerkracht. Bij dit gesprek dient uw zoon/dochter aanwezig te
zijn.
Heroverweging
Het schooladvies, en dus niet de Centrale eindtoets Cito, is vanaf 2015 leidend
bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Wanneer uw zoon/dochter de eindtoets beter maakt dan verwacht, dan mag
de basisschool in samenspraak met ouders het advies heroverwegen. Dit kan
leiden tot een wijziging van het schooladvies, maar het advies mag ook blijven
zoals het is. Maakt een leerling de toets minder goed dan verwacht, dan mag
de basisschool het advies niet aanpassen.

Welke niveaus zijn er?
VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs)
Dit bestaat uit het Gymnasium en Atheneum. Het verschil is dat er op het
Gymnasium Grieks en Latijn wordt gegeven.
- Theoretische opleiding
- 6 jaar
- Vooropleiding voor HBO of Universiteit
Havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)
- Theoretische opleiding
- 5 jaar
- Vooropleiding voor HBO of MBO
VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs)
Bestaat uit vier verschillende niveaus;
Theoretische leerweg
- Theoretische opleiding, 6 vakken theorie
- 4 jaar
- Vooropleiding voor MBO (doorstromen naar Havo)
Gemengde leerweg
- 5 vakken theorie en 1 vak praktijk
- 4 jaar
- Vooropleiding MBO
Kaderberoepsgerichte leerweg
- 4 vakken theorie en 2 vakken praktijk
- 4 jaar
- Vooropleiding MBO
Basisberoepsgerichte leerweg
- 4 vakken theorie en 2 vakken praktijk
- 4 jaar
- Vooropleiding MBO

7. Afsluiting schooljaar
Kamp
Hopelijk gaan we dit schooljaar op kamp naar Dongen, in
Scoutinggebouw de Stormvogels. De kosten voor het schoolkamp
bedragen ongeveer € 67,50 en u zult gevraagd worden dit eind
mei over te maken.
Ruim van tevoren krijgen de leerlingen hier alle informatie over en
gaan er ook informatieboekjes mee naar huis toe.
Musical
De leerlingen van groep 8 zullen aan het einde van het schooljaar een musical
opvoeren. Dit belooft een spetterend show te worden!

8. Belangrijke data
Hieronder een overzicht van een aantal reeds bekende belangrijke data.
Open dagen VO scholen

januari 2021

Adviesgesprekken

februari 2021

Inschrijven voortgezet onderwijs

maart 2021

Centrale Eindtoets ‘Cito’

april 2021

Uitslag Eindtoets ‘Cito’

Na de meivakantie

Bericht van toelating VO-school

mei / juni 2021

Informatieavond schoolkamp

april / mei 2021

Schoolkamp

23, 24 en 25 juni 2021

Musical

19 juli 2021
(onder voorbehoud)

Kennismaking VO

juni/juli 2021

• T.z.t. vindt u de precieze data op de kalender van Social Schools en/of
wordt u hiervan op de hoogte gebracht via de mail/Peptalk.

