
Welkom op de pagina van groep 7. In groep 7 zitten wij met 26 kinderen. Juf Carla staat alle 
dagen voor onze klas. Op deze pagina kun je zien wat we dit schooljaar samen beleven. Veel 
lees- en kijkplezier! 

Groep 7 is een leuk, vol maar vooral een leerzaam jaar. We bereiden ons langzamerhand voor 
op wat er na groep 8 gaat gebeuren: het VO. We krijgen een eerste kennismaking met alle 
mogelijkheden en richtingen die er na de basisschool zijn. Eind groep 7 krijgen de kinderen 
een voorlopig schooladvies. 
Ook het verkeersexamen staat centraal in groep 7. Vele lessen worden hieraan besteed. We 
doen in groep 7 het praktisch en theoretisch verkeersexamen. 

Sociaal emotioneel: 
Wij werken met de methode Kwink en met deze methode maken wij veel afspraken en regels. 
Deze afspraken en regels gaan over ons gedrag in de klas, ons gedrag buiten de klas, hoe wij 
met elkaar omgaan, hoe wij met de spullen van school/anderen omgaan. Wij leren respect te 
hebben voor iedereen en alles om ons heen! 
Vakken: 
Wij werken veel digitaal, maar wisselen dit af met werkboeken, dit noem je dan Blended 
werken. Wij zijn dit nog aan het uitproberen en bijschaven. Het vak rekenen (Getal & Ruimte 
Junior) doen we helemaal op de computer, behalve de toetsen. Taal en spelling (Taal en 
Spelling op Maat) wisselen wij af met werkboeken en digitaal. Bij Engels (Stepping stones) 
en de zaakvakken (Blink) gebruiken wij de werkboeken.  Ook gaan wij dit jaar veel aan de 
slag met de topografie van Europa! 
Op maandag en woensdag krijgt de klas gym van juf Carla. Daarnaast lezen wij elke ochtend 
van half 9 tot kwart voor 9 in ons leesboek en daarna bespreken we het thema van Trefwoord 
(Godsdienstige vorming) Zo beginnen wij de ochtend rustig. 
In groep 7 krijgen we vaak een BLOK-instructie, dus voor meerdere vakken achter elkaar. Zo 
kunnen we allemaal zelfstandig aan het werk en als we vragen hebben kunnen we naar de 
instructietafel. We werken ook met een groot planbord. We hebben allemaal een eigen kaartje 
en die hangen wij op bij het vak wat je op dat moment gaat doen, dit mag je zelf kiezen. Als je 
klaar bent kruis je het af op je kaartje en kan je door naar het volgende vak. Zo leer je goed 
plannen (Agile). 
Huiswerk: 
Dit jaar krijgen wij meer huiswerk mee dan in groep 6. Iedere week krijgen wij gemiddeld 
voor 3 vakken huiswerk. Iedere week zit er begrijpend lezen bij, daarnaast moeten wij leren 
voor de andere toetsen. Het huiswerk staat altijd op het bord in de klas en op de site. 
Wij hopen er zo een super leuk jaar van te maken! En we houden jullie op de hoogte via 
Parro! 

 


