extra aandachtspunten in de groep 7:



Voor de kringen 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 expressielessen (creatief, muziek en drama) vinden voornamelijk plaats op de
woensdag.



Is er bij de huiswerktoetsen een onvoldoende gescoord of heeft een leerling door bijv. ziekte een
proefwerk gemist dan kan deze toets worden herkanst. Dit kan in overleg met de leerkracht. In principe
maken de kinderen hier gebruik van zolang er toetsen open staan of onvoldoende zijn.



Bij aardrijkskunde, natuur en techniek en geschiedenis krijgen de kinderen huiswerk mee. De toets zal
bestaan uit vragen uit dit huiswerk, leesvragen uit het boek op school en denkvragen. Het huiswerk staat
op de website onder de link "groepsinfo" en de betreffende groep. Het proefwerkschema is mee naar huis
gegaan. Ook voor Engels zullen er dit jaar huiswerktoetsen worden afgenomen.



In de week van maandag 18 t/m 22 december werken de kinderen aan een samenwerkingsopdracht over
de Gouden Eeuw. Dit hoofdstuk van geschiedenis wordt niet schriftelijk getoetst, maar de kinderen
bereiden een presentatie voor.



In onze methode ‘taalverhaal’ voor taal werken we in 6 blokken. De thema’s van de blokken zijn in elke
groep hetzelfde. Elk blok wordt afgesloten met een toets, waarop herhalingstaken kunnen volgen. In deze
methode wordt woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taalbeschouwing behandeld.



Ook in onze methode ‘taalverhaal’ voor spelling werken we in 6 blokken. Er is elke week een dictee. Aan
het eind van dit blok is er een controledictee om te controleren of de aangeboden spellingsregels toegepast
kunnen worden.



Bij bewegingsonderwijs krijgen de kinderen op dinsdag les van de vakleerkracht. Gymkleding en
gymschoenen zijn hierbij verplicht. Er is een gelegenheid om te douchen.



Tijdens de laatste mijnTOP gesprekken zullen we u een pré-advies geven over de verwachte
mogelijkheden van uw kind in het voortgezet onderwijs. In het begin van het schooljaar krijgen de
kinderen een VO Gids uitgereikt. In deze uitgave wordt een beeld geschetst van het onderwijsaanbod van
Assen en omstreken. Hierin staan tevens de open dagen van de verschillende scholen vermeld.



Tijdens het Struikelstenenproject maken de leerlingen van groepen 6, 7 en 8 één keer per jaar de reeds
geplaatste struikelstenen schoon.



Vanaf de herfstvakantie krijgt groep 7 elke week verkeersles en er wordt regelmatig een proefexamen
afgenomen. In april doen de leerlingen het schriftelijk en het praktische verkeersexamen.

