Leerjaargids groep 7
Beste ouders/verzorgers,
In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en
inhoudelijke informatie.
Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is. Het voert te ver om heel gedetailleerde
beschrijvingen van allerlei vakgebieden te geven. We hopen dat u met deze leerjaargids een
globaal beeld heeft van wat er in de groep van uw kind gebeurt. Zowel naar de inhoud van de
verschillende vakgebieden als de wijze waarop de lessen worden georganiseerd. Ook op de
informatieavonden schetsen we de gang van zaken in de groep en deze leerjaargids kunt u
beschouwen als een vervolg daarop.
Als u vragen of opmerkingen heeft n.a.v. de leerjaargids dan vernemen we die graag van u.

●

Godsdienst
We gebruiken op school voor godsdienst de methode Kind op Maandag. Drie dagen
in de week vertellen of lezen we een verhaal uit de Bijbel. We zingen dagelijks
Christelijke liedjes met elkaar.

●

Technisch lezen
In groep 7 is lezen nog steeds belangrijk. We besteden onder andere aandacht aan lezen door
middel van verschillende leesvormen.
Twee keer per jaar wordt het leesniveau van uw kind getoetst tijdens de CITO toets momenten in
januari en in juni. We nemen een drie minuten toets af, waarbij de kinderen zo snel mogelijk een
rij woordjes moeten voorlezen. Ook nemen we de AVI toets af. In januari toetsen we of uw kind
(minimaal) AVI M(midden) 7 beheerst. In juni toetsten we of uw kind AVI E7 beheerst.
Wij besteden op school veel tijd aan lezen. We hopen dat u thuis ook regelmatig met uw kind zou
willen lezen. Wij adviseren lid te worden van de bibliotheek om het leesplezier van uw kind te
verhogen.

●

Begrijpend lezen
Als school zijn wij bezig met het traject Beter Begrijpend Lezen. Bij deze manier van Begrijpend
lezen, nemen we de kinderen stap voor stap mee door een tekst. Door te modelen (= leerkracht
denkt hardop en doet voor) leren we de kinderen hoe ze een tekst moeten aanpakken om deze
goed te kunnen begrijpen. Het gaat volgens een vast stappenplan: leerkracht  samenwerken 
individueel. Per les staat er één strategie centraal.

●

Handschrift
Een keer per week staat een schrijfles ingepland. We werken met de methode
Pennenstreken. We letten op de zithouding en de pengreep van uw kind. In
groep 7 worden de blokletters voor het eerst aangeboden aan de kinderen.
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●

Taal
We werken met de methode Taal in beeld. Er worden afwisselende lessen gegeven met als
onderwerp: woordenschat, spreken/luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Aan het einde van
ieder blok vindt er een toets plaats.

●

Spelling
Vier keer per week vindt er een spellingsles plaats.
Twee lessen hiervan zijn volgens de methode Spelling in Beeld. Iedere les hiervan staat er een
spellingsregel centraal. Dit kunnen werkwoorden, weetwoorden, klankwoorden of regelwoorden
zijn. Aan het einde van het blok vindt er een oefendictee en een controledictee plaats. Kinderen
die wat meer moeite hebben met spelling, krijgen een oefenboekje mee naar huis. Voor de
meeste leerlingen is het aanbod van spelling op school voldoende.
De andere twee lessen bestaan uit werkwoordspelling, volgens de oefenboekjes van D of T ik zit
er niet mee.

●

Rekenen
Met rekenen werken we met de methode Wereld in Getallen. Dagelijks staat
rekenen op het programma. In groep 7 staat breuken, cijferen, herhaald
aftrekken, procenten en meten, tijd en geld centraal.
Belangrijk is om de tafels te blijven oefenen, zodat dit geautomatiseerd
blijft/wordt.

●

Engels
De groepen 7 maken gebruik van de methode Take It Easy. Deze methode werkt via het digibord
met behulp van een native speaker. Door kijk-, luister- en spreekopdrachten maken de leerlingen
spelenderwijs kennis met de Engelse taal. Als hulpmiddel gebruiken we hierbij een werkboek.
Gezien het hoge instapniveau hebben we besloten om in groep 7 nog geen cijfer op het rapport
te geven.

●

Biologie
De digitale methode Binnenstebuiten wordt gebruikt voor de biologie en technieklessen. Er
komen per leerjaar 4 thema’s aan bod. Elk thema heeft 5 lessen en wordt afgesloten met een
schriftelijke en praktijk toets. Elke les heeft dia’s en filmpjes op het digibord. Daarnaast hebben
de kinderen een bronnenboek, waarin ze informatie kunnen vinden, die ze nodig hebben bij het
maken van de opdrachten in het werkboek.

●

Aardrijkskunde
We gebruiken de methode Wijzer door de wereld. Met groep 7 behandelen we
Europa. Een onderdeel van aardrijkskunde is topografie.
Topografie en aardrijkskunde worden los getoetst. We hebben in het totaal 8
hoofdstukken en dus 8 toetsen.
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●

Geschiedenis
De methode Tijdzaken wordt gebruikt voor geschiedenis.
We besteden 1x een uur per week aan dit vak. De methode verdeelt de
geschiedenis in 10 perioden. In elke groep worden er 5 perioden
besproken. Allemaal komen ze in ieder geval 2x aan bod op de
basisschool. De methode is volledig gedigitaliseerd. Alle leerlingen
hebben wel een werkboek, dat tevens dient als bronnenboek.
Na 3 lessen volgt er een toets. De kinderen krijgen het blad met een
samenvatting mee naar huis.

●

Verkeer
We besteden wekelijks aandacht aan verkeer. We gebruiken hierbij de
jeugdverkeerskrant van Veilig Verkeer Nederland. Ook voeren we een aantal
keer per jaar een praktische verkeersles op het plein uit. De kinderen nemen
dan hun fiets mee naar school en fietsen een oefenparcours.
In april hebben de kinderen een theorie examen.

●

Boekbespreking/spreekbeurt/werkstuk
In groep 7 houden alle kinderen een boekbespreking en een spreekbeurt. De kinderen schrijven
zich hiervoor in. Wilt u thuis de datum navragen? Meer informatie over de boekbespreking en de
spreekbeurt, krijgen de kinderen op een blaadje mee.
Er wordt in groep 7 een werkstuk gemaakt, de leerlingen maken dit werkstuk op de computer en
ze krijgen instructie hoe ze dat het beste kunnen doen.

●

Creatieve vakken
We besteden op school ruim tijd aan de creatieve vakken. We hebben wekelijks muziek, tekenen
en handvaardigheid op de planning staan. De opdrachten die we uitvoeren zijn divers. In het
gehele jaar komen diverse onderwerpen aan bod.

●

Bewegingsonderwijs
Wekelijks vindt er een les bewegingsonderwijs plaats. We maken gebruik van een methode,
waardoor er een divers aanbod van lessen plaatsvindt.

●

Agenda
Het huiswerk schrijven we gezamenlijk op in de agenda. Wilt u hier af en toe
even naar kijken? Probeer niet meer dan 20 min. per dag aan het huiswerk te
besteden. Wij proberen het huiswerk zoveel mogelijk te spreiden
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●

Huiswerk
In groep 7 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk voor de volgende vakken:
Topografie:
Een oefenblad
Aardrijkskunde:
Een samenvatting
Geschiedenis:
Een samenvatting
Biologie:
Een samenvatting en de werkbladen.
Werkstuk:
Eventueel thuis uittypen en plaatjes zoeken.
Ook zal er van andere vakken in mindere regelmaat huiswerk mee naar huis komen.

●

Praktische informatie
Even wat praktische informatie op een rijtje:
De kinderen mogen hun bijdrage voor de zending op maandagmorgen geven. Wat het goede
doel van dit jaar is kunt u zien in de locatiegids.
 Wij adviseren om na de gymles thuis,of op school te douchen.
 Als het werk op school een keer niet af is, mag het tot 12 uur of half 4 afgemaakt worden.
We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen.
 Bij afmelding voor dokter, tandarts enz. Graag even een briefje mee naar school geven.
 Liever geen snoep mee naar school voor in de pauze. Bij voorkeur fruit, of een ander
gezond tussendoortje.
 Als uw kind ziek is, graag even bellen vóór half 9.
 Voor verlofaanvragen kunt u bij de locatieleider een formulier ophalen en invullen.
 Kinderen mogen i.v.m. de veiligheid pas vanaf 8.20 op het schoolplein komen.
 In verband met de verkeersveiligheid, willen we stimuleren dat de kinderen lopend of op
de fiets naar school komen.
 Verdere informatie krijgt u via de schoolgids (digitaal), de locatiegids, De Regendruppel
en de klassenkranten. Neem ook af en toe een kijkje op de site.
 Met een verjaardag hoort lekker snoepen erbij! Wilt u erop letten dat de traktaties niet te
groot worden?

●

Cito-toetsen
De kinderen krijgen halverwege- en aan het eind van groep 7 verschillende Cito-toetsen. Als uw
kind een voor de Cito-toetsen een D of een E score haalt, zullen wij u hierover bellen.
Ook als uw kind niet zo goed meekomt bij een ander vak, bieden wij extra hulp aan. In overleg
met u kunnen we extra oefen- en leerstof mee naar huis geven.

●

Contact
Goed contact is belangrijk! Als er iets is, als u zich zorgen maakt, of gewoon om even te
informeren. Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u naar school bellen van maandag t/m
vrijdag buiten schooltijd. Natuurlijk kunt u ook mailen, even binnenlopen, of om gewoon even te
komen kijken!
Ook kunt ons goed bereiken via de e-mail en via het onderstaande telefoonnummer.
Website
www.regenboog-gorinchem.nl
Email:
info@regenboog-gorinchem.nl
Tel. Hoofdgebouw 0183- 620541
Tel. Hoog Dalem
0183- 666953
Tel. Retranchement 0183- 630326
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