
Informatieboekje  

Groep 8, 2022 – 2023  

  
  
  
  

  
  

  



Beste ouder(s)/verzorger(s),  

  

Voor u ligt het informatieboekje van groep 8. Lees 
dit boekje goed door. Er staat veel nieuwe en 
nuttige informatie in over de werkwijze in groep 8. 
Ook worden regels en afspraken beschreven.   

Als er vragen over de inhoud van dit boekje zijn 
kunt u ons mailen.   

  
  
  



Aanvangstijden:  
• De school begint ’s morgens om 8.15 uur. Kinderen verzamelen bij de brandtrap 
(achterplein) en worden daar door de leerkracht opgehaald. De jassen en tassen hangen 
de kinderen op aan hun eigen locker.   

Wilt u zorgen dat uw kind op tijd is. Te laat komen wordt geregistreerd.   
De schooldag eindigt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 14.15 uur. Op 
woensdag eindigt de schooldag om 12.15 uur.   

• De lessen starten om 08.15. We vragen u daarom om voor eventuele korte 
gesprekken en vragen na schooltijd binnen te lopen. Dan is er (bijna) altijd tijd voor een 
gesprekje. De langere gesprekken kunnen op afspraak gepland worden.     
• Op het schoolplein mag niet worden gefietst. Skeeleren, waveboarden e.d. (kleine 
wieltjes) wordt, bij verantwoord gebruik, toegestaan!  

  
Absentie:  
Wilt u zo vriendelijk zijn, bij ziekte, vóór 8.00 uur te bellen of een absentie is Social Schools te 
plaatsen.   
Is uw kind zonder kennisgeving afwezig dan wordt er naar huis gebeld. Wanneer uw kind een arts 
bezoekt, vernemen we dit ook graag van u.   
Het telefoonnummer van School B is 0521 – 513446.  

  

Musical en afscheidsavond:  
De officiële afscheidsavond van groep 8 vindt plaats op maandagavond 17 juli 2023. Op deze avond 
zal de musical worden gespeeld en vervolgens zal de afscheidsavond plaatsvinden. Verdere 
informatie hierover volgt t.z.t.  
De leerlingen van groep 8 hebben 2 dagen eerder vakantie; op donderdag 20 en vrijdag 21 juli zijn zij 
al vrij.  
  

Schoolkeuze en Centrale eindtoets (= verplicht):  
Op 1 augustus 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. 
De referentieniveaus geven aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en 
rekenen op belangrijke momenten in hun schoolloopbaan. De centrale eindtoets toetst de inhoud 
van de taaldomeinen lezen en taalverzorging en van alle rekendomeinen binnen de 
referentieniveaus.   
In chronologische volgorde:   

• In de week van 19 september vinden er startgesprekken plaats. Deze gesprekken zijn 
in groep 8 met de kinderen, de ouders en de (nieuwe) leerkracht. Tijdens het 
startgesprek maken we kennis met elkaar. Tijdens deze gesprekken wordt het voorlopig 
schooladvies van groep 7 niet inhoudelijk besproken.  
• In de week van 14 november zal het voorlopig adviesgesprek plaatsvinden in 
combinatie met het portfoliogesprek. Deze gesprekken zijn met de kinderen én ouders.   
• Naar verwachting eind november vindt een informatieavond plaats van de RSG 
Tromp Meesters en CSG Eekeringe. Tijdens deze bijeenkomst stellen zij zich aan u voor. U 
maakt kennis met verschillende scholen uit Steenwijk én met de verschillende 
schoolniveaus die er zijn in het VO (voorgezet onderwijs). Dit is een avond alleen voor de 
ouders. Er volgt te zijner tijd meer informatie over de datum, locatie en tijd.   

• Eind januari/begin februari zijn de Open dagen van diverse Vo-scholen.   
• In de week van 13 februari en 20 februari volgt dan een gesprek met u en uw kind 
over de definitieve schoolkeuze. U krijgt na afloop van dit gesprek de inschrijfformulieren 
mee naar huis. U heeft een ruime week de tijd om dit in te vullen en ik ontvang deze 
papieren graag vóór de voorjaarsvakantie weer ingevuld en wel terug op school.  

We zullen zorgen dat de aanmelding van uw kind binnenkomt bij de school voor Voortgezet 
Onderwijs. Citaat- ‘Vanaf 2015 mogen scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van 



leerlingen niet meer laten afhangen van het resultaat van de eindtoets. Het schooladvies gaat 
het zwaarst wegen.”- einde citaat (uit: “De centrale eindtoets PO in 2015, informatie voor 
scholen.” Uitgegeven door: Het College voor toetsen en examens).    

• Op 18 en 19 april 2023 zal een door het ministerie verplichte Centrale Eindtoets 
worden afgenomen.   
• Aan het einde van het schooljaar gaat uw kind een ochtend/middag kennismaken op 
zijn/haar nieuwe school, samen met de huidige klasgenoten die naar dezelfde school 
gaan. U wordt t.z.t. geïnformeerd over de precieze datum.  

  
Contact  
Elke vrijdag zal er via Social Schools een weekbericht verstuurd worden. Hierin leest u informatie 
over de afgelopen week, over de komende week en andere belangrijke zaken.   
Voor vragen of opmerkingen kunt u ons altijd een bericht sturen, bellen of (na schooltijd) even 
langskomen. Wanneer u een bericht stuurt, wilt u dit dan naar beide leerkrachten sturen.   
Berichten via de mail of Social Schools worden binnen 3 werkdagen beantwoord.   
E-mailadressen:  
Yael.hensbergen@stichtingopkop.nl  
  
Gerrie.apperloo@stichtingopkop.nl  
  
Excursies:  
Het zal dit schooljaar een aantal keer voorkomen dat we op excursie gaan. Het kan zijn dat wij een 
beroep op u doen als begeleider of het verzorgen van het vervoer (indien noodzakelijk).   
  

Gymnastiek:  
De kinderen hebben op maandag en vrijdag gymnastiek. Maandag verzorgt meester Danny 
(vakleerkracht) de les en op vrijdag meester Kelvin (vakleerkracht).   
We verwachten dat kinderen gymmen in een korte broek, t- shirt en op (goed passende) 
gymschoenen.   
Kinderen krijgen de mogelijkheid om te douchen na de gymles. Indien u kind dit doet, wilt u 
hem/haar dan een handdoek meegeven. De kinderen mogen deodorantrollers gebruiken; het 
gebruik van spuitbussen is niet toegestaan.  
  
Het is verstandig om op de gymdagen geen kostbaarheden om te doen of mee te laten nemen. 
Tijdens de gymlessen moeten de sieraden af. Uw kind is zelf verantwoordelijk voor deze spullen.  
   
Huiswerk:  
Wij trainen de kinderen in groep 8 in het plannen van het maak- en leerwerk. Bijna elke dinsdag 
krijgen de kinderen een snelhechter met nieuwe huiswerkopdrachten mee. Wilt u erop toezien dat 
de kinderen het huiswerk leren/maken en dat deze map ook weer meegaat naar school op dinsdag 
een week later. De dinsdag na een vakantie hebben de kinderen altijd huiswerkvrij.   
Wij houden bij of het huiswerk af is/meegenomen.   
  
Klassenafspraken:  
Elke klas heeft zo zijn eigen groepsdynamiek. We merken dat elk jaar, na de 6 weken zomervakantie, 
binnen elke groep opnieuw “de piketpaaltjes uitgezet” worden. Hoe liggen de verhoudingen tussen 
de kinderen? Welke kinderen zijn leiders, wie zijn volgers? Wat is de groepsnorm? Aangezien 
groepssfeer een groot deel van het schoolplezier en ook resultaten kan beïnvloeden is het in ieders 
belang om dit goed te begeleiden.    
  
Vanaf de start van het nieuwe schooljaar worden er door de kinderen, in samenspraak met ons als 
leerkrachten, klassenafspraken gemaakt. We hanteren hiervoor het stappenplan zoals die benoemd 
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wordt in het boekje “De gouden weken,” geschreven door Boaz Bijleveld. Deze gelden niet alleen in 
de klas maar ook op het plein.   
  
Klassendienst:  
In de klas hebben we vaste klassentaken. Per week wordt dat gewisseld. U kunt dan bijvoorbeeld 
denken aan de boekenkast weer netjes maken, de klas vegen, hulp bij handvaardigheid, krukjes op 
de tafel zetten in de centrale hal of het legen van de prullenbak. De meeste taken kunnen aan het 
eind van de dag onder schooltijd gedaan worden, sommige taken kunnen echter pas als de klas leeg 
is (vegen) en de kinderen bij hun lockers vandaan zijn (gangcontrole). Vraagt u uw kind wat zijn/haar 
taak van deze week is?   
  
Mobiele telefoons   
Kinderen hebben onder schooltijd geen mobiele telefoon nodig.   
Wanneer uw kind zijn/haar telefoon wél meeneemt, is hij/zij zelf verantwoordelijk.   
Mocht uw kind tijdens schooltijd, op een andere manier dan afgesproken, de telefoon gebruiken, dan 
wordt deze ingenomen en aan het eind van de dag weer teruggegeven.   
  

Pauze en buitenspelen  
Groep 8 heeft ’s morgens 30 minuten pauze; 15 minuten om te eten en drinken en 15 minuten 
spelen zij buiten.   
Tussen de middag lunchen de kinderen 15 minuten samen met de eigen leerkracht in de klas.  
Na het lunchen hebben de kinderen nog een 15 minuten om buiten te spelen. Tijdens het 
buitenspelen is er altijd een pleinwacht (leerkracht) aanwezig. Bij slecht weer mogen de kinderen op 
de gang of in de klas zijn.   
  
Schoolkamp:  
Het 3-daagse schoolkamp van groep 8 is in de week van 10 juli (Exacte data volgen). De kinderen 
overnachten daar twee nachten. Wilt u uw zoon of dochter daar (indien noodzakelijk) zoveel 
mogelijk op voorbereiden?  
U krijgt na de meivakantie de praktische informatie over het schoolkamp.   
De kosten voor het schoolkamp bedragen €105,-   
  
Schoolvoetbal   
In april vinden de jaarlijkse schoolvoetbaltoernooien plaats op de voetbalvelden van ‘d Olde Veste. 
Nadere informatie volgt.  
  
Spreekbeurten:  
Alle kinderen komen dit schooljaar één keer aan de beurt om een spreekbeurt te houden. In groep 8 
willen we graag dat de kinderen een spreekbeurt houden over een maatschappelijk onderwerp. Na 
de voorjaarsvakantie zal er met de kinderen een rooster opgesteld worden. We zullen de kinderen 
meenemen in het proces van hoe zij een spreekbeurt kunnen maken/voorbereiden.   
  

Werken met een taakbrief:  
De kinderen werken met een (week)taakbrief. Elke maandag begint de nieuwe taakweek, elke vrijdag 
moeten de taken klaar zijn.   
Op de taakbrief staat het werk dat in die week gemaakt moet worden. Ook staan de leerdoelen van 
die week op de taakbrief.   
De kinderen zijn, in veel gevallen, vrij om zelf te plannen, wanneer ze welk werk gaan maken en 
welke instructies ze willen volgen. Sommige kinderen lukt het niet zelfstandig te plannen, zij worden 
hierin door de leerkracht individueel ondersteund. Er wordt wekelijks met de kinderen gereflecteerd 
op het leerproces.    
  



Verjaardagen & traktaties (allergie):  
Bij verjaardagen mag uw kind de klasgenoten en de leerkrachten trakteren.   
Wilt u tijdig aangeven, of uw kind laten aangeven, wanneer uw kind gaat trakteren?  
  
Als u vragen heeft over het informatieboekje stelt u deze dan gerust.   
  
Graag tot ziens!  
Gerrie Apperloo & Yaël Hensbergen  
 


