
Welkom

• Groep 7 

• Sharon Oskam en Daniëlle Broodwinnner

(ma/di) (di t/m vr)

• Gym: Woensdag 09.15-10.00 uur

Donderdag10.00-10.45 uur



Klassenouders???

• halen/brengen excursie, 

• versieren van de klas (sint/ kerst) 

• helpen met knutselen

• schoolbrede activiteiten (sint/kerst/ 

zomerfeest) 

• Luizenvaders/moeders!!!



Algemene zaken

• Het op tijd op school komen is erg belangrijk -> schoolinspectie

• Fruit of een bruine boterham in de pauzes is gezond!

• Ontbijten geeft energie voor de ochtend

• Op tijd naar bed, zorgt voor een goede start in de klas

• In de school Nederlands spreken, zodat iedereen elkaar begrijpt

• Mobiele telefoons worden ingenomen, wegens de veiligheid voor iedereen

• Dokter/tandartsbezoeken na schooltijd, zodat uw kind niks mist

• De ouderbijdrage en het schoolreisgeld zijn hard nodig (€50,-)

• Toiletten hygiëne bespreekbaar maken thuis

• Hulp binnen of buiten de klas is altijd welkom!

• Bij problemen, aarzel niet; er valt vast over een oplossing te praten



De lessen

• Groep 7

Instructie (Doel van de les)

Zelfstandig werken (stil/ fluisteren/praten)

Verlengde instructie (kleinere groep)

Zelfstandig werken (rondes lopen/ kaartje)

Evaluatie (Doel behaald?)

GIProndes

Blauwe groep: Basisinstructie

Rode groep: Instructie onafhankelijke kinderen

Paarse groep: Instructie afhankelijke kinderen



Kanjer (preventief)

• Petjes

• Ruzies oplossen

• Parapluregels

• Negeer vervelend gedrag

• Smileys





• Gedragsprotocol 

(voor als het toch een 

keertje mis gaat)

• ‘Oeps… dat ging 

even mis’



Let op:

Cyberpesten



Wat is er nieuw in groep 7?

• Engels 

• Blits

• NSCCT (deze wordt in de groep 5 T/M 7 

afgenomen)

• Werkwoordspelling; CITO E7

• Toets AK en Topo in 1 toets.

• Eind van het schooljaar een voorlopig advies



Huiswerk

- Herfst- tot kerstvakantie = boekverslag

- Kerst- tot voorjaarsvakantie = werkstuk

- Voorjaars- tot zomervakantie = spreekbeurt

- Geschiedenis, aardrijkskunde en Engelse

toetsen.

- Tafels niet weg laten zakken

- Lezen!!!



De belangrijkste vakken

• Rekenen: Oppervlakte en inhoud is nieuw

• Begrijpend lezen (Langere teksten)

• Woordenschat

• Werkwoord spelling/Spelling

• (Vlot) lezen



Thuis oefenen

• Tafels 1 t/m 10 door elkaar en vlot 

beantwoorden

• Analoog en digitaal klokkijken

• Plus- en minsommen tot 1.000.000

• Sommen als: 23x45= onder elkaar uitrekenen

• Lezen 

• Squla of andere websites 



Kolomsgewijs delen

• Hoe rekende u deze som vroeger op school uit?

• 5575 : 25 = 



De hapjesmethode uitleg 



Nu zelf proberen….

5575 : 25 = • (Wél via de 

hapjesmethode!)



De oplossing



Zijn er nog vragen? 

• Indien u nog vragen/opmerkingen heeft; dan 

kunt u mailen naar: 

d.broodwinner@zaanprimair.nl

• Ouderbijdrage 

(overmaken €50,-

vóór 11-09-2019)

• U kunt het totale bedrag van € 50,- overmaken 

op NL51RABO0142128775 t.n.v. obs De Spiegel. 

Wilt u dit overmaken o.v.v. ouderbijdrage, de naam 

van uw kind en de naam van de leerkracht?

mailto:d.broodwinner@zaanprimair.nl

