
Belangrijke informatie groep 7

Onderwijsinhoudelijk:

Op de Amalia-Astro gebruiken we verschillende methodes. Met de meeste bent u
al bekend. Hieronder de namen van de basisvakken.
Rekenen: Getal & Ruimte junior
Taal: Taal op Maat
Spelling: Spelling op Maat
Studievaardigheden: Blits
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Wereldoriëntatie: Blink geïntegreerd
Godsdienst: Trefwoord

Net als alle jaren worden de prestaties van de kinderen getoetst aan de hand van
het leerlingvolgsysteem. Bij de methode horen methodetoetsen, deze cijfers
komen op het rapport. Deze kunt u via Parnassys inzien.

De “gewone” Cito-toetsen worden in februari en juni afgenomen
(leestempo, begrijpend lezen, spelling, rekenen, woordenschat en
studievaardigheden).

De DMT-toets (woordjes leestoets) wordt in groep 7 niet meer afgenomen.
De AVI-toets bij alle kinderen die nog niet AVI-Plus zijn.
Eind groep 7 vinden de VOORLOPIG adviesgesprekken plaats. Bij dit gesprek
krijgt het kind een voorlopig VO-advies. Dit advies wordt gebaseerd op scores
van CITO-toetsen en scores op methodetoetsen, daarnaast is
(huis)werkhouding een zeer belangrijke factor bij het bepalen van het advies.

Verkeer; dit jaar is verkeer extra belangrijk i.v.m. het verkeersexamen. Het
verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en een praktische gedeelte. Voor het
praktische gedeelte is veel hulp nodig. Dit vindt plaats in april/mei. Zodra de data
bekend zijn, geven we ze door.

De gymlessen voor groep 7 zijn op donderdag en vrijdag. De lessen worden op
donderdag gegeven door juf Carla en op vrijdag door de vakleerkracht. Van
belang blijft natuurlijk dat de gymspullen altijd meegenomen worden. Ook
schoenen zijn verplicht. Als een kind niet mee kan gymmen, moet er een briefje
van thuis meegenomen worden.
Naast gymles is er voor groep 7 een voetbaltoernooi (in het voorjaar) en een
atletiekdag in mei. Bij deze toernooien is deelname niet mogelijk zonder hulp van



de ouders.

Organisatie:

Juf Carla staat op maandag, dinsdag, en woensdag voor de klas. Juf Eva op
donderdag en vrijdag. We willen vragen of jullie ons allebei willen mailen als u
dingen te bespreken hebt. Wij regelen onderling wie welke mail beantwoordt,
maar het scheelt ons veel werk als u ons allebei informeert.

Zoals eerder gemeld hebben we regelmatig hulp nodig van ouders bij bepaalde
activiteiten, zoals b.v. bij de toernooien, excursies, verkeersexamen,
wandelingen, doemiddagen, schoonmaakavonden, versier ochtenden enz..
Ouders zullen door de klassenouder worden benaderd.

De Stichting is een paar jaar geleden begonnen met een verrijkingsklas. Deze
vindt plaats op maandagochtend. Ook hebben we op dinsdagochtend een groep
kinderen die extra uitdaging krijgen in een plusgroep van de Amalia-Astro zelf
(door juf Monique).

De kinderen hebben allemaal een eigen taak in de klas, zoals het bord
schoonmaken, vegen e.d. Dit zorgt ervoor dat alle kinderen maar 5 minuten
bezig zijn en dan naar huis kunnen. Deze taak wisselt per week.

In groep 7 krijgen de kinderen 3 keer per week huiswerk. Ook maken de
leerlingen dit jaar 1 werkstuk en houden ze een spreekbeurt. Natuurlijk
mogen ouders hierbij ondersteunen.
Het is handig om een goede tas en een mapje te hebben om het huiswerk in te
vervoeren en natuurlijk is een agenda belangrijk, maar niet verplicht. Een
tweewekelijkse planning staat op het bord, zodat de kinderen hun agenda’s
kunnen controleren. Het huiswerk staat ook op de site, www.amalia-astro.nl,
groep 7.
Als huiswerk niet gemaakt wordt dan moet het dezelfde dag (na schooltijd)
alsnog gemaakt worden. Bij herhaling moet er naast het huiswerk een extra blad
gemaakt worden.

Communicatie:

Verder kunt u actuele informatie vinden op de website en in de nieuwsbrieven.
Communicatie graag via de mail naar beide leerkrachten. Via Parro doen we
alleen korte mededelingen en kunt u zich aanmelden voor gesprekken of hulp.



Ook foto’s en filmpjes sturen we via Parro.
mailadres: c.degraaf@amalia-astro.nl en e.brouwer@amalia-astro.nl.
We proberen zo snel mogelijk te antwoorden. Wij antwoorden niet onder
schooltijd en niet in het weekend.
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