
 

 

 

 

          
 

 
 

Informatie groepen 8 
2020- 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cbs De Rank 
 
Lisstraat 15        Oranjelaan 29 
3202 JG        3201 CN 
Spijkenisse        Spijkenisse 
0181-613294      0181-612219 

www.derank-vcpo.nl  

http://www.derank-vcpo.nl/


Beste ouders, 
 
We heten u, als ouder van een kind uit groep 8, van harte welkom! We gaan graag 
samen met de kinderen weer aan de slag. We willen er een fijn en leerzaam 
schooljaar van maken. 
 
We hopen dat uw kind zijn/haar plekje heeft gevonden in de klas. We willen u door 
middel van dit boekje vertellen wat u en uw kind te wachten staat dit schooljaar. 
 
We hebben er zin in! 
 
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, horen wij dit graag. 
 
 
Meester Gerard Mijnans en Juf Wendy Ortgiess 

Juf Sandra van Gemert en Juf Roxanne Corzilius 

  



Uw kind in groep 8 
Een bijzonder schooljaar voor uw kind in meerdere opzichten. Het laatste jaar van de 
basisschool met de daarbij behorende activiteiten. Allereerst willen we er voor de 
kinderen een onvergetelijk jaar van maken met veel gezelligheid, leuke activiteiten en 
natuurlijk vooruitgang in de resultaten. Het schoolkamp staat alweer voor de deur.  
Altijd weer een geweldige ervaring voor de kinderen. Gelukkig kunnen we gaan in deze 
lastige periode.  Dan maken we allerlei toetsen die gebruikt worden om een nog beter 
beeld van uw kind te krijgen, we hebben gesprekken met elkaar over de toekomst van 
uw kind en natuurlijk de musical en het afscheid van de basisschool. 
 
We beschrijven in dit boekje welke vakken uw kind krijgt en wat zij per vak in grote 
lijnen zullen leren. Via Social Schools zullen wij u regelmatig laten weten waar wij op 
dat moment aan werken in de klas.  
 
 
Onze dagindeling in groep 8: 
Iedere dag is anders ingedeeld, hieronder ziet u een voorbeeld van een dagindeling 
voor groep 8: 
  
08.30 uur inloop 
08.45 uur godsdienst of De Vreedzame school 
09.00 uur rekenles 
10.00 uur spelling  
10.30 uur pauze 
10.45 uur taal  
11.30 uur wereldoriëntatie  
12.15 uur buiten spelen 
12.30 uur eten en drinken  
12.45 uur begrijpend lezen 
13:15 uur zelfstandig werken (weektaak of werk van de ochtend)  
13.30 uur creatief vak (tekenen/handvaardigheid/muziek) 
14.00 uur naar huis 
 
Inloop 
We starten om 8.30 uur in de groep. We wensen elkaar een fijne schooldag en 
checken in, zoals dat heet. We vragen de kinderen: wie voelt zich neutraal, wie is er 
sip of verdrietig en wie heeft zin in deze dag en is blij naar school gekomen. Wie wil 
mag dit toelichten maar dat hoeft niet. We bidden met elkaar. 
 
Rekenen 
Methode: Pluspunt 

In groep 8 werken de kinderen met de digitale variant van de methode 
Pluspunt. Na de instructie van de leerkracht worden de opdrachten 
gemaakt op de Chromebook. De leerkracht kan de voortgang van de 
kinderen volgen en aan het einde van de les zien welke kinderen de 
lesstof goed beheersen. Tijdens het werken aan de opdrachten 
werken de kinderen overwegend zelfstandig. Er zijn ook opdrachten 
waarbij zij mogen overleggen of samenwerken.  
 



Via de digitale software kunnen wij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben 
opdrachten aanbieden op hun eigen niveau. Daarnaast zullen deze kinderen 
regelmatig verlengde instructie krijgen van de leerkracht of een onderwijsassistent. 
Deze verlengde instructie kan individueel of in een klein groepje worden 
aangeboden. In groep 8 gaan we verder met handig rekenen, cijferend rekenen en 
het metriek stelsel. We werken regelmatig met verhoudingen, procenten en breuken. 
De tafels spelen een grote rol binnen het rekenonderwijs, het is daarom van belang 
om deze te blijven oefenen.   
 
Buiten spelen 
Er is materiaal op het schoolplein waarmee de kinderen kunnen spelen. Er is tijdens 
het buiten spelen altijd een leerkracht op het schoolplein aanwezig.  
 
Godsdienst  
Methode: Trefwoord 
Trefwoord biedt ons verschillende thema’s waar we in het schooljaar mee aan de 
slag gaan. Per thema vertellen we de Bijbelverhalen en we leren kinderen 
bijpassende liedjes. We praten met elkaar over normen en waarden: hoe gaan we 
binnen en buiten de klas met elkaar om? Fijne lessen, zeker in combinatie met de 
lessen van de Vreedzame school.  
 
 
 
 
De Vreedzame school 
In dit programma leren we de kinderen dat de school een plaats is waar iedereen 
gehoord en gezien mag worden, waar iedereen een stem heeft en een plek waar 
we kinderen leren om beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Leerkrachten en kinderen leren in alle klassen dezelfde ‘taal’ te gebruiken als het 
om de omgang met elkaar gaat. Conflicten worden op dezelfde manier opgelost. 
We doen regelmatig groepsspelletjes met elkaar, we willen graag een goede sfeer 
in de groep. 
We delen opstekers uit, we geven elkaar op die manier complimenten. 
 
Spelling   
Methode: Staal  
We werken met de methode Staal. Deze methode oefent intensief met de 
spellingsregels en maakt ook gebruik van symbolen en gebaren die de regels 
ondersteunen. Iedere dag krijgen de kinderen een instructie, herhaling van de 
spellingsregels en een klein dictee. Daarnaast gebruiken we ook een werkboek 
waarin de kinderen zelfstandig werken. 
Er is ook een plusboek beschikbaar voor kinderen die het spellen goed beheersen.  
In groep 8 is er tijdens de instructies veel aandacht voor het spellen van 
werkwoorden. 
 
Lezen 
Methode: Estafette 
De kinderen leren bij deze methode technisch lezen. De kinderen lezen rijtjes met 
losse woorden, maken leesoefeningen in een werkboek en lezen uit een bijbehorend 
leesboekje. Ook is er daarna tijd om te lezen uit een zelf uitgezocht boek. We 



hebben nu de schoolbibliotheek waar we mooie, nieuwe boeken kunnen lezen. We 
hopen dat de kinderen plezier hebben in het lezen. Vlot lezen maakt het volgen van 
veel schoolvakken zoveel gemakkelijker. Daarnaast is lezen heel goed voor een 
brede woordenschat. We hopen dat de kinderen thuis ook lezen. Een half uur voor 
het slapen gaan is vaak een goede afspraak. 
Lezen wordt niet zoals de andere vakken iedere drie weken getoetst. Alleen in de 
CITO toetsweken kijken we of het woordlezen (DMT) en verhaallezen (AVI) vooruit 
gaat.  

 
 
Taal 
Methode: Staal 
Staal werkt met thema’s en gaat uit van de dagelijkse realiteit. Elk thema start met 
een filmpje waarin het thema wordt geïntroduceerd. Er worden nieuwe woorden 
aangeboden; de woorden van de week. Woordenschat neemt een belangrijk deel 
van de lessen in. Het hebben van een goede woordenschat is belangrijk voor het 
succesvol doorlopen van de school en je deelname aan de maatschappij.  
Naast woordenschat bestaat de methode verder uit: taal verkennen (o.a. taalgebruik, 
spelen met taal, non-verbale taal), spreken en luisteren (om te communiceren, om te 
amuseren, om te leren) en schrijven (verschillende teksten met verschillende 
doelen). 
We geven u de woordenschat woorden per blok door. In de toets wordt de betekenis 
van deze woorden gevraagd. 
 
Begrijpend lezen 
Methode: Nieuwsbegrip  
Iedere week ontvangen wij nieuw, actueel materiaal voor een les begrijpend lezen. 
Deze les bestaat uit een verhaal en een filmpje via het digibord. 
We praten met de kinderen over de tekst, waar gaat het over, wat heeft de schrijver 
ons willen leren? Met een markeerstift gaan zij op zoek naar antwoorden in de tekst. 
We maken soms ook opdrachten die bij het verhaal horen. Naast deze basisles doen 
we ook een woordenschatles en een les ‘andere tekstsoorten’. Kinderen leren ook 
een recept te begrijpen, een e-mailbericht of een blog. Een aantal keren per 
schooljaar is er een toets voor begrijpend lezen. Thuis kunt u natuurlijk ook vragen 
stellen nadat u samen een stukje heeft gelezen.  
 
Engels 
Methode: Take it easy 
De kinderen volgen de instructie via het digibord. De kinderen oefenen 
spreekvaardigheid en maken oefeningen in een werkboek. Er is tijdens het werken 
aandacht voor het correct schrijven van de woorden. De methode is voor de kinderen 
leuk, leerzaam en afwisselend. Tijdens de lessen Engels spreken wij alleen maar 
Engels in de klas. Aan het einde van een unit krijgen de kinderen Engelse woorden 
mee om thuis te leren.  



 
 
 
 
 
Wereldoriëntatie: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek 
Methode: Blink.  
Voor Geschiedenis, biologie en aardrijkskunde gebruiken wij vanaf dit schooljaar de 
methode Blink. Dit is een leuke, afwisselende methode, waarbij veel verschillende 
werkvormen gebruikt worden. Voor topografie van de wereld gebruiken wij 
Topomasters. Bij geschiedenis leren we meer over de Tachtigjarige Oorlog en de 
Gouden Eeuw maar ook over verschillende wereldleiders uit het verleden. Bij 
aardrijkskunde gaan wij het dit jaar hebben over verschillende werelddelen. We 
bekijken verschillende klimaten en landschappen. Bij natuur en techniek leren we 
over planten, dieren, constructies en het menselijk lichaam. Ieder blok bestaat uit 5 
lessen. Na ieder blok krijgen de kinderen huiswerk mee zodat zij kunnen leren voor 
de toets.   
 
Crea 
Wij bieden iedere week tekenen, handvaardigheid en/of muziek aan. We proberen 
aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen, de actualiteit of een thema 
binnen de andere vakken.   
 
Bewegingsonderwijs  
De kinderen krijgen les van gymmeester Jelle v Gerven of van de eigen leerkracht. 
Wanneer uw kind niet mee kan doen aan de les kunt u dit aangeven bij de leerkracht.  
 
 
 
 
 
Boeken-/mediabeurt, spreekbeurt en werkstuk 
In groep 8 maken de kinderen een werkstuk, vervolgens houden zij een spreekbeurt 
over hetzelfde onderwerp. Als onderwerp van het werkstuk en de spreekbeurt 
moeten de leerlingen een land buiten Europa kiezen. Daarnaast presenteren de 
kinderen een boeken-/mediabeurt.  
 
Regels in de klas 
Er zijn afspraken gemaakt over hoe we ons gedragen in de klas en op het plein. We 
proberen kinderen zoveel mogelijk positief te benaderen. Deze regels worden 
regelmatig besproken. In de eerste week zijn deze regels opgeschreven zodat deze 
voor iedereen zichtbaar zijn.  
 
Werkwijze 
De kinderen zitten in tweetallen of groepjes omdat wij van mening zijn dat kinderen 
moeten leren overleggen en samenwerken. 
De leerkracht geeft per vak een korte uitleg waarna de kinderen aan de slag gaan. 
Wie dit nodig heeft kan bij de leerkracht aan de instructietafel werken. Hij/Zij kan het 
werk in stapjes met het kind maken, met materiaal werken of een uitgebreide uitleg 



geven. De andere kinderen werken dan zelfstandig. Natuurlijk zijn er ook momenten 
dat ze vragen kunnen stellen aan de leerkracht. 
Bij sommige vakken werken we met niveaugroepen. 
In de klas gebruiken we het stoplicht.  
Rood licht: De kinderen moeten hun werk alleen maken. Bij een toets staat het licht 
dus altijd op rood. 
Oranje licht: De kinderen kunnen zachtjes samen werken of elkaar iets vragen. 
Groen licht: De kinderen mogen samen werken maar ze mogen ook aan de 
leerkracht hulp vragen. Bij rood of oranje kan de leerkracht met kinderen aan de 
instructietafel werken.  
 
Zorg in de klas 
Door middel van methode-gebonden toetsen kunnen we de prestaties van uw kind 
volgen.  
Wij noteren alle uitslagen van deze toetsen zodat wij een goed beeld van uw kind 
krijgen. 
Het gemiddelde leest u in het rapport. Als uw kind extra hulp nodig heeft nemen wij 
contact met u op. Wij helpen uw kind aan de instructietafel en soms krijgt een kind 
extra werk mee voor thuis. 
Wij maken een groepsplan voor de klas. Hierin beschrijven wij welke kinderen bij 
welk vak gemiddeld werken, welke kinderen hulp nodig hebben en welke kinderen 
uitdaging nodig hebben. Ook gebruiken wij hierbij de gegevens die u ons hebt 
doorgegeven tijdens het ouder-vertelgesprek. 
 
Twee keer per jaar is de screeningsweek. Alle kinderen maken dan CITO toetsen op 
het gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. U leest het 
resultaat van deze toetsen in het rapport van uw kind. In het rapportgesprek 
bespreken wij de uitslag met u.  
 
Bij ons op school werken meerdere interne begeleiders. Roxanne Corzilius is de 
intern begeleider voor groep 6 t/m 8 op de Lisstraat en Laura Oudijn voor groep 6 t/m 
8 op de Oranjelaan. Zij houden zich bezig met de zorg in de groep.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Wanneer u vragen heeft over de opvoeding of andere persoonlijke vragen heeft, kunt 
u altijd contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk werkster. Haar naam is 
Savita Kasi en zij is bereikbaar op nummer 06-36379501. U kunt dan een afspraak 
met haar maken. 
 
Ouderhulp 
We vinden het fijn als u ons met regelmaat wilt helpen op school. U zou mee kunnen 
gaan als we een uitje hebben. We zullen via Social Schools hulp vragen mocht dit 
nodig zijn. 
 
Social Schools 
Wij gaan ervan uit dat u allemaal de Social Schools app gebruikt. We sturen extra 
informatie wanneer wij iets bijzonders hebben gedaan of zomaar een paar leuke 
foto’s. We hopen dat u dit op prijs stelt. 



Vanuit school ontvangt u ook andere belangrijke berichten. We delen geen brieven 
meer uit, alle informatie komt via deze app. Zo nodigen wij u ook uit voor 
oudergesprekken. 
U kunt ons ook altijd een persoonlijk bericht sturen. Wij lezen dit in ieder geval onder 
werktijd. Dus op onze werkdagen tussen 8.00 uur en 16.00 uur. Voor of na schooltijd 
beantwoorden wij uw bericht. Als wij lesgeven kunnen we niet in de app kijken. Wilt u 
daarom uw kind afmelden voor 8.15 uur.  
 
Tot slot 

 Wilt u ons tussendoor spreken, maak dan even een afspraak met één van ons. U 
kunt dit altijd aangeven met een persoonlijk bericht via Social Schools. 

  Wanneer er op school bijzonderheden spelen, brengen wij u hiervan op de hoogte. 
Brengt u ons op de hoogte als er bijzonderheden zijn met uw kind die voor ons van 
belang zijn om te weten?  
 


