
Informatie groep 7 
 
Welke vakken zijn er in groep 7 
Rekenen, spelling, taal, Atlantis (technisch en begrijpend lezen), de Vreedzame School, Blits 
(studievaardigheden), muziek, wereldoriëntatie (wereldzaken, tijdzaken, natuurzaken), gym, 
handvaardigheid, tekenen, drama/dans, Engels en verkeer. 
 
Ook zal Cora (ICT-juf) regelmatig in de klas komen om uitleg te geven aan ICT gerelateerde 
onderwerpen. 
 
Verkeer 
In groep 7 is verkeer een belangrijk vakgebied. De kinderen zullen dit jaar namelijk 2 
examens gaan doen.  
Het theoretische examen vindt op school plaats op donderdag 30 maart.  
Het praktijkexamen (de daadwerkelijke route fietsen) is gepland op woensdag 5 april. Schrijft 
u de data alvast op? 
 
Alle informatie over beide examens zullen wij later met u delen en is voor de kinderen altijd 
terug te vinden in Classroom. 
 
Classroom 
In groep 7 werken wij veel met het online platform Classroom. Dit is bij de kinderen al 
bekend. Hierin komt bijvoorbeeld de weektaak te staan waar de kinderen gedurende de 
week aan werken. Deze wordt op maandag uitgelegd en gepland en op vrijdag wordt er op 
gereflecteerd. 
 
Als we een toets opgeven om thuis te leren is de datum van de toets ook altijd terug te 
vinden in classroom. 
 
Digitale verwerking van bijvoorbeeld taal of stelopdrachten zullen ook regelmatig via 
Classroom gaan. Kinderen kunnen dit gemakkelijk digitaal bij ons inleveren. 
 
Gymmen 
De kinderen van groep 7 gymmen elke woensdag. Wij gymmen dit schooljaar samen met 
groep 6. Juf Joëlle zal juf Marieke ondersteunen tijdens de gymles. 
 
Wij vinden het erg belangrijk dat de gymtas in orde is. Denkt u hierbij aan broekje/legging, T-
shirt en goede schoenen. Lange haren graag vast en sieraden gaan af. 
 
Met mooi weer komen kinderen vaak met slippers/sandalen naar school. Denkt u dan aan 
een paar sokken in de gymtas? 
 
Verjaardagen 
Wij vieren de verjaardagen in groep 7 samen met alle kinderen in onze eigen groep. Helaas 
dus niet meer met ouders/verzorgers. Wij maken er echt een feestje van. Wij zullen hier 
foto’s van maken en met u delen zodat u er een indruk van krijgt. 



Stemt u met ons af wanneer we de verjaardag van uw zoon/dochter in de klas kunnen 
vieren? We vieren de verjaardag om 10:00u of 13:40u. Er zitten 17 leerlingen in onze groep. 
Denkt u aan eventuele allergieën? Ps. Houdt u de traktatie klein? Er hoeft echt geen 
speelgoed bij. 
 
Weekendkring 
Alleen op de maandagen mogen de kinderen iets meenemen voor in de kring (een 
foto/voorwerp) zodat dit ondersteuning geeft tijdens het vertellen (wanneer gewenst). Het 
is niet de bedoeling dat de kinderen speelgoed meenemen.  
 
Natuurlijk mogen de kinderen behaalde diploma's e.d. altijd laten zien.  
Foto’s mag u altijd sturen. Wij zullen deze op het bord klaarzetten zodat uw kind erbij kan 
vertellen. 
 
Presenteren in groep 7 
Tijdens de taallessen komt het presenteren al aan bod. Maar dit staat ook nog apart op het 
programma in groep 7. Er zal dit schooljaar één keer een boek gepromoot worden en er zal 
één spreekbeurt plaatsvinden. Wij geven hier later meer informatie over. 
 
Huiswerk/ leren voor een toets 
In groep 7 gaan de kinderen ook huiswerk krijgen. Hier starten wij na de herfstvakantie mee. 
Tegen die tijd zullen wij de informatie hierover met u delen. 
 
Voor de vakken van wereldoriëntatie (wereldzaken, tijdzaken en natuurzaken) zullen de 
kinderen een samenvatting en begrippenlijst mee naar huis krijgen om te leren. 
 
Als kinderen het prettig vinden mogen zij het werkboek ook mee naar huis nemen om thuis 
te leren. Graag zien wij deze dan wel weer terug op school (verantwoordelijkheid van de 
kinderen zelf!). 
 
Zij zullen altijd minimaal één week de tijd krijgen om te leren. Bij topografie zorgen wij ook 
voor een lege én ingevulde topografiekaart zodat er goed geleerd kan worden. 
 
Tafeldiploma 
Elke laatste vrijdag van de maand (soms op een donderdag) nemen wij een tempotoets 
tafels af bij de kinderen van groep 7. Het streven is dat alle kinderen de tafels uit hun hoofd 
kennen. Als zij het gehaald hebben zullen zij hiervoor een diploma mee naar huis krijgen. 
Elke keer als het gehaald is, krijgen ze de maand erna een moeilijker blad. Het tafeldiploma 
telt niet mee voor het rapport. Gewoon, ieder voor zich als extra stimulans. 
 
Het voortgezet onderwijs 
Wij zullen regelmatig informatie met ouders/verzorgers van groep 7 en 8 delen. Met name 
de open dagen zijn voor kinderen uit groep 7 wel van belang.  
 
Als kinderen dit jaar al gaan kijken op diverse scholen, kan dit de keuze gemakkelijker maken 

op het moment dat de kinderen in groep 8 zitten. 

 


