
Groep 8 – Groepsinformatie  

Taal  

We gebruiken de taalmethode: Taal Actief. Een methode waarin vrij veel aandacht besteed wordt 

aan woordenschat. Zo breiden de leerlingen hun kennis aan woorden goed uit. Onderdelen die 

veelvuldig aan bod komen zijn interpunctie, zinsontleding en woordsoorten benoemen. 

Spelling  

We zijn intensief bezig met het aanleren van de spellingsregels volgens de methodiek van José 

Schraven. Het doel is het opbouwen van een spellingsgeweten. Dagelijks oefenen we de woorden in 

een kort dictee. Daarnaast werken we met de methode Taal Actief. Hierbij hoort ook wekelijks een 

dictee waar de kinderen op beoordeeld worden. Daarnaast biedt deze methode wekelijks twee 

lessen en twee flitslessen aan op de tablet. Tijdens een spellingsles werken de leerlingen met een 

woordpakket waarbij een bepaalde categorie centraal staat. Tijdens een flitsles krijgen de leerlingen 

een woord in beeld en dit woord dienen zij correct te kunnen typen wanneer dit woord weer 

verdwijnt. Naast het reguliere spellingswerk wordt er structureel aandacht besteed aan 

werkwoordspelling. 

Begrijpend lezen  

Met begrijpend lezen gaan we inhoudelijk op de tekst in door vragen te maken en erover te praten. 

We gebruiken hiervoor de methode Leeslink en de methode Beter bij leren. In leeslink worden 

actuele onderwerpen behandeld. Daarnaast leren de leerlingen bij Leeslink en Beter bij leren over 

verschillende strategieën die zij kunnen toepassen om een tekst daadwerkelijk te kunnen begrijpen.  

Rekenen  

Op de Seb@stiaan werken wij vanaf groep 5 met de tablets voor de vakken: rekenen, spelling en 

woordenschat. Verder gebruiken wij de tablets voor het opzoeken van informatie. Groep 8 kan ook 

gebruik maken van office365. Hierdoor maken we een optimaal gebruik van de mogelijkheden die 

Snappet biedt. Dit programma heeft de leerstof van onze methode: Wereld in getallen. Groep 8 heeft 

vooral een verdere verdieping in de rekenleerstof. In het tweede deel van het schooljaar wordt er 

vooral herhaald en op eigen niveau gewerkt.  

Engels 

Iedere week hebben wij in groep 8 Engels. Engels wordt gegeven aan de hand van de methode Take 

it Easy. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor het digibord en daardoor interactief, actueel en 

effectief. Met hulp van de native speaking co-teachers van Take it easy besteden wij tijdens deze 

lessen aandacht aan het luisteren, spreken en schrijven van de Engelse taal.  

Kanjertraining 

De kanjertraining staat iedere week op ons rooster en is ook zichtbaar in de dagelijkse gang van 

zaken. Tijdens de Kanjertraining leren de leerlingen omgaan met zichzelf, maar ook zeker met hun 

omgeving. Belangrijke onderwerpen in groep 8 zijn erbij horen, social media en pesten.  

Zaakvakken  

De zaakvakken hebben we dit schooljaar gebundeld. De kinderen gaan zelf op zoek en gaan al 

ontdekkend de leerstof verkennen en op doen. Dit met behulp van tablets, laptopjes, boeken uit de 

bibliotheek of het lesboek.  



Studievaardigheden  

Om kinderen extra te begeleiden in de informatieverwerking op verschillende manieren, werken wij 

met de methode Blits. Kinderen moeten leren kritisch te kijken naar de vraagstelling. Dit helpt ze op 

allerlei gebieden verder.  

Extra activiteiten  

• Spreekbeurten: om leerlingen te wennen aan het spreken in groepen, houden de leerlingen van 

groep 8 een spreekbeurt. Het onderwerp is vrij. Ze moeten al hun gegevens verwerken in een mooie 

presentatie. We staan soms versteld van de leerlingen waarin zij in staat zijn. Sommigen hebben zich 

dit zelf aangeleerd, maar de meesten hebben dit op school geleerd.  

• ICT: we besteden erg veel aandacht aan ICT. De leerlingen leren hoe ze met word om moeten gaan. 

Ze leren ook hoe ze met PowerPoint moeten werken. Ook bieden we leerlingen blind typen aan. Zo 

proberen we onze leerlingen goed computervaardig te laten zijn waardoor zij in het vervolgonderwijs 

al een voorsprong hebben op dit gebied in vergelijking met hun leeftijdsgenoten.  

• Eindtoets: in april gaat groep 8 de eindtoets maken. Deze toets geeft aan of uw kind op de juiste 

vorm van vervolgonderwijs geplaatst is. Samen met het advies van de groepsleerkracht en de 

uitslagen van het leerlingvolgsysteem, krijgt het vervolgonderwijs een goed beeld van wat een 

leerling kan. We proberen de overgang van groep 8 naar het vervolgonderwijs zo soepel mogelijk te 

laten verlopen. Door middel van gesprekken en andere activiteiten bereiden we ouders en kinderen 

voor op deze grote stap.  

• Schoolkamp: elk jaar organiseren we voor groep 8 een schoolkamp. We gaan dan drie dagen naar 

Otterlo: "De Boomstronk." Dit plannen we altijd aan het begin van het schooljaar. Zo hebben we als 

groep een heel jaar profijt van deze dagen. Sociaal gezien een hele belangrijke activiteit voor de 

leerlingen. We worden hierbij geholpen door ouders die al heel veel ervaring hebben in de 

begeleiding en organisatie van kampen. Het is altijd erg gezellig en ontzettend leuk.  

Mobieltjes  

Eigenlijk hebben we het liefste dat de kinderen hun mobieltje niet meenemen naar school. Mocht uw 

kind toch een mobieltje meenemen, dan moet het onder schooltijd uit en wordt het mobieltje 

ingeleverd bij de juf.  


