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De leerkrachten
Op maandag tot en met vrijdag staat juf Desiree voor de klas.
‘s Middags na schooltijd is er ruimte voor een vraag of een korte mededeling. Andere zaken
graag melden door het sturen van een mailtje naar desiree.t@dezwaluw.nl.

Een kijkje in de klas
‘s Ochtends starten we de dag met ‘de som van de dag’. De leerlingen maken een
redactiesom op hun eigen niveau en gaan daarna rustig iets voor zichzelf doen aan hun
eigen tafel. Vervolgens bespreken we de juiste oplossing en de uitkomst van de som met
elkaar. Ook kijkt groep 7/8 iedere ochtend het Jeugdjournaal.

In groep 7/8 worden de leerlingen voorbereid op het voortgezet onderwijs (VO) en daar hoort
meer vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij wat betreft het maken van hun
werk. De leerkracht geeft aan het begin van de ochtend instructie en legt het werk uit. Na de
uitleg mogen de leerlingen zelf bepalen in welke volgorde het werk wordt gemaakt. Hiermee
gaan zij zelfstandig, in tweetallen of een groepje aan het werk. De leerkracht geeft op dat
moment verlengde instructie of loopt rond om vragen te beantwoorden. Na het werk hebben
de leerlingen tijd voor hun weektaak of doen zij iets voor zichzelf van de klaarlijst.

Dit jaar hebben de leerlingen in samenspraak en volgens een werkvorm behorende bij de
Kanjertraining de volgende afspraken met elkaar gemaakt:

- we zijn aardig voor elkaar
- we zijn eerlijk
- we luisteren naar elkaar
- we laten elkaar met rust als dat nodig is
- we praten op een respectvolle manier tegen anderen

Deze afspraken gelden ook tijdens de overblijf.

Iedere week heeft een groepje leerlingen klassendienst. Denk bijvoorbeeld aan het vegen
van de klas, de kasten opruimen, de vissen eten geven en de planten water geven. Een
aantal van deze taken vinden plaats aan het einde van de schooldag; dit duurt ongeveer 10
minuten.

Groep 7/8 heeft twee keer per week gym:
- Dinsdag van 14.00 - 15.00 uur
- Donderdag van 11.10 - 12.00 uur

De gym zal ook dit schooljaar worden gegeven door onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs: Martijn Jonk.



Drie keer per week is er taakwerk. Gedurende drie kwartier werken de leerlingen zelfstandig
aan hun weektaak. Deze taak is voor iedere leerling passend bij zijn of haar leerproces.
Tijdens taakwerk werkt de leerkracht met (groepjes) leerlingen die extra hulp nodig hebben
binnen een bepaald vakgebied: de zorggroepen.

De vakken in groep 7/8
- Rekenen (Alles Telt)
- Taal, spelling en begrijpend lezen (Alles Apart / Alles-in-1)
- Wereldoriëntatie: verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek

(Alles-in-1)
- Schrijven (Pennenstreken)
- Engels (Alles Apart / Alles in 1)
- Technisch lezen (Alles Apart)
- Kanjertraining
- Gym
- Expressie: handvaardigheid, drama, tekenen en muziek (Alles-in-1)

Huiswerk
In groep 7/8 krijgen de leerlingen 1 keer per week huiswerk mee. Er zijn verschillende
soorten huiswerk:

- Maakwerk: dit huiswerk bevat extra oefening over de leerstof die is aangeboden in
de klas. Het maak-huiswerk krijgen de leerlingen mee op donderdagmiddag en wordt
de donderdagochtend daarop, als het door de leerlingen zelf is nagekeken, weer
ingeleverd.

- Leerwerk: voor bepaalde vakken is het noodzakelijk dat leerlingen thuis oefenen ter
voorbereiding op een toets. Voor de leerlingen van groep 7 geldt dat zij het eerste
halfjaar de keuze hebben om mee te doen met leerwerk, het tweede halfjaar wordt
dit voor hen verplicht. Voor groep 8 is dit vanaf het begin van het schooljaar verplicht.

Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk
Boekbespreking: in zowel groep 7 als groep 8 houden de leerlingen 2 keer een
boekbespreking. Hoe dit precies werkt wordt aan de leerlingen uitgelegd. Dezelfde uitleg
wordt daarna via de mail en op papier gedeeld met de ouders.

Spreekbeurt: in groep 7/8 houden alle leerlingen 1 spreekbeurt. Deze wordt thuis
voorbereid en deze houden zij alleen.

Spreekbeurten mogen gehouden worden door middel van bijvoorbeeld een Powerpoint
presentatie, een Prezi of aan de hand van boeken over het onderwerp. Ook mag er
materiaal meegenomen worden dat ter ondersteuning van de spreekbeurt dient.

Werkstuk: dit schooljaar gaan de leerlingen ook weer aan de slag met het schrijven van
werkstukken. In groep 7 maken de leerlingen 1 werkstuk. In groep 8 maken de leerlingen 2
werkstukken. De leerlingen maken hun werkstuk(ken) thuis en doen dit zelf. Ouders geven
indien nodig tips en kunnen de leerling aansturen, máár het werkstuk is een product van het
kind zelf!



De data voor de boekbespreking en de spreekbeurt kunnen de leerlingen per periode zelf
inplannen. Hierbij kunnen zij zelf een datum kiezen die niet botst met bijvoorbeeld een
verjaardag of een feestdag. Nadat alle kinderen een datum hebben gekozen, wordt deze
niet meer verzet en via de mail gedeeld met de ouders. Ook de datum voor de werkstukken
staan vast.

Parro
Via Parro krijgt u een kijkje in de klas. Iedere week krijgt u via Parro een stukje over wat er
allemaal gedaan wordt in de klas. Deze berichtjes worden vaak ondersteund door een aantal
foto’s. De moeite waard om een kijkje te nemen!

Gesprekken
De gesprekscyclus ziet er voor groep 7 en 8 verschillend uit:

Groep 7

periode gesprek toelichting

september startgesprekken Gesprek met leerkracht, ouder(s) en leerling.
Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en
vooruitgekeken naar komend schooljaar.

november voortgangsgesprekken Bij deze gesprekken zijn de leerkracht en ouder(s)
aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang
tot nu toe besproken.

februari rapportgesprekken Tijdens een gesprek tussen de leerkracht, leerling
en ouder(s) worden de resultaten uit het 1e rapport
toegelicht en besproken.

april voortgangsgesprekken
(facultatief)

Deze gesprekken vinden plaats op aanvraag van
leerkracht of ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt
indien nodig de voortgang tot nu toe besproken.

juni rapport- en
vooradviesgesprekken

Tijdens een gesprek tussen de leerkracht, leerling
en ouder(s) worden de resultaten uit het 2e rapport
toegelicht en besproken. Daarnaast krijgen de
leerlingen tijdens dit gesprek het vooradvies.



Groep 8

periode gesprek toelichting

september startgesprekken Gesprek met leerkracht, ouder(s) en leerling.
Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en
vooruitgekeken naar komend schooljaar.

november voortgangsgesprekken Bij deze gesprekken zijn de leerkracht en ouder(s)
aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang
tot nu toe besproken.

januari adviesgesprekken Tijdens dit gesprek ontvangen de leerlingen hun
eindadvies voor het voortgezet onderwijs.

We gaan er met zijn allen een leerzaam en gezellig jaar van maken!


