extra aandachtspunten in de groep 8:



Bij bewegingsonderwijs krijgen de kinderen les van de vakleerkracht, meester
Vladimir, op de dinsdag.



De expressielessen vinden plaats op dinsdagmiddag.



De leerlingen krijgen bij geschiedenis, aardrijkskunde en biologie/techniek een
samenvatting mee naar huis.



Het proefwerkschema is mee naar huis gegaan. Proefwerken worden op woensdag gemaakt. Onvoldoende
of niet gemaakte proefwerken kunnen in de inhaalweek opnieuw worden gemaakt. Het mag ook op andere
dagen, maar dan moet de leerling zelf een afspraak met de leerkracht maken.



Voor de discussiekring krijgen de leerlingen een planning mee naar huis. Een kring kan in principe niet
worden afgezegd. Wel mag er in onderling overleg geruild worden. De indeling gaat aan het begin van
het jaar mee naar huis. In groep 8 is geen spreekbeurtkring meer, wel twee keer per jaar een presentatie.



In groep 8 staat iedere week Engels op ’t rooster. De leerkracht wordt bijgestaan door een zogenaamde
‘digital teacher’ (native speaker). Er gaat geen proefwerkschema voor Engels mee naar huis. Bij aanvang
van een nieuw hoofdstuk krijgen de leerlingen een woordenlijst mee. De datum van een toets wordt in de
klas meegedeeld.



Alle leerlingen van groep 8 maken in november de zogenaamde Drempeltest. De uitslag hiervan geeft een
indicatie over de capaciteiten van de kinderen. De datum van de Drempeltest is op de kalender vermeld.
In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen. Voor onze school is IEP de eindtoets.



De kinderen met een preadvies havo-vwo krijgen wekelijks taalhuiswerk mee. Andere kinderen kunnen dit
ook doen op vrijwillige basis. Als je ervoor kiest, kun je wel stoppen, maar daarna niet weer beginnen.



De scholen voor voortgezet onderwijs hebben de krachten gebundeld en geven gezamenlijk een
voorlichtingsgids uit: ‘OVER’. Deze wordt in september uitgedeeld. Alle Asser scholen voor VO geven daarin
aan wanneer er bij hun op school voorlichting is. Dit jaar is er dus geen voorlichting meer op de basisschool
maar op de scholen voor voortgezet onderwijs zelf.



Groep 8 heeft tevens een zogenaamde ‘Kunstschooldag’. De kinderen komen op die dag met diverse
vormen van kunst in aanraking. De datum staat op de kalender.



Tijdens een themadag krijgen de leerlingen de kans zich in een bepaald onderwerp te verdiepen. Eén dag
staat dit jaar in het teken van ‘keurmerken’, een andere dag zal gaan over ‘wereldgodsdiensten’. Tenslotte
staat het thema Wereld Oorlog II centraal. Als school hebben we de verzorging van de struikelstenen in
Assen op ons genomen (www.struikelstenen-assen.nl) en we brengen een bezoek aan
Herinneringscentrum Westerbork.



De kinderen van groep 8 hebben andere bijzondere taken dan ze in de voorgaande jaren gewend waren.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld helpen bij het verzorgen van de dieren in ‘Beestenboel’.



Er wordt in groep 8 getraind met het bijhouden van een agenda.



Aanmelding bij het voortgezet onderwijs vindt op twee momenten plaats. Kinderen met een indicatie
LWOO/PRO melden we aan voor 1 december. De andere leerlingen moeten dit jaar voor 1 maart worden
aangemeld.

