
 

 

Jaarprogramma groep 7 2019-2020 

Even voorstellen  

Dit is het jaarprogramma van groep 7. Mijn naam is Laura Peele en ik sta fulltime 
voor groep 7 op basisschool De Schakel. Daarnaast krijgen de kinderen op 
donderdagmiddag gymles van Leon Pol.  
Mochten er na het lezen van dit document nog vragen zijn, kom dan gerust even 
langs. 
 

Nederlands – taal 

We gebruiken de methode Taal actief. Kenmerken van deze methode zijn: 
Geïntegreerde leerlijnen 
Taal actief bestaat uit de onderdelen taal, spelling en woordenschat extra. Deze 
leerlijnen zijn volledig op elkaar afgestemd. Elk thema begint met een ankerverhaal, 
geschreven door een bekende kinderboekenauteur. De ankerverhalen zijn het 
vertrekpunt voor alle lessen. Daarin komen al enkele taaldoelen en spellingdoelen 
aan bod. De woordenschatwoorden uit de ankerverhalen komen in de lessen terug.  
 
Weet wat je leert  
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. We beginnen elke les 
met de instapkaart. Hierop staat wat de kinderen die les gaan leren. Elke les 
eindigen we met de uitstapkaart als reflectiemoment.  
 
Standaard differentiëren op 3 niveaus 
Met Taal actief werken alle kinderen vanaf dag één op hun eigen niveau. Alle 
lesdoelen zijn op 3 niveaus uitgewerkt. De kinderen starten met een beginopdracht. 
De score bepaalt op welk niveau elk kind aan de slag gaat. Voor taalbegaafde 
kinderen heeft Taal actief een plusboek met uitdagende opdrachten. 
 
Veel herhalen en oefenen 
Taal actief laat de kinderen veel oefenen, ook voor de toets. Elke vrijdag is er een 
toepassingsles voor taal, waarin de doelen worden herhaald en toegepast. Bij 
spelling geven we aan het eind van elke instructieles een oefendictee, waarin ook 
opfriscategorieën zijn opgenomen. Verder zijn er diverse extra oefenbladen voor taal 
en spelling.  
 
Taal actief taal: veel aandacht voor woordenschat 
Met de nieuwe Taal actief taal sluiten we volledig aan bij de kerndoelen Nederlands 
en het referentiekader taal. Tijdens aparte lessen worden de volgende taaldomeinen 
behandeld: taal verkennen, woordenschat, spreken & luisteren, schrijven. Taal actief 
besteedt veel aandacht aan woordenschat.  
 
 
 
 



Taal actief woordenschat extra: voor kinderen met beperkte woordenschat  
Voor kinderen met een beperkte woordenschat heeft Taal actief het programma 
woordenschat extra. In dit programma worden eenvoudige woorden aangeboden die 
niet in het basispakket van Taal actief voorkomen.  
 

Nederlands – spelling 

Taal actief spelling: een nieuwe categorie per week en herhaling. 
In Taal actief spelling behandelen we twee domeinen: spelling (de onveranderlijke 
woorden) en werkwoordspelling. Taal actief spelling heeft 38 spellingcategorieën. In 
elke basisweek bieden we met Taal actief één nieuwe spellingcategorie aan. 
Daarnaast worden elke week twee eerder aangeboden categorieën ‘opgefrist’.  
 

Nederlands – lezen 

Onderstaande leesvormen komen aan de orde: 
- Technisch lezen 
- Voordrachtslezen 
- Leesplezier 
- Begrijpend  / studerend lezen 

 
Technisch lezen:  
Het zonder fouten lezen van een tekst in een vlot tempo. 
We werken met de methode “Flits”. Deze methode werkt het technisch lezen verder 
uit. Zo worden de teksten moeilijker en worden er ook steeds moeilijkere woorden 
behandeld. Ook wordt er aandacht besteed aan het melodisch lezen. De methode 
kent een leeswerkboek waarin de leerkracht samen met de klas teksten leest en 
daarbij wordt een digitale methode ingezet. Er wordt ook aandacht gegeven aan 
leesbevordering en voorbereidende literatuureducatie. 
 
Voordrachtslezen:  
Het op een juiste manier lezen van de tekst. Gelet wordt o.a. op zinsmelodie en 
leestekens. 
 
Leesplezier:  
We proberen het lezen te stimuleren door: 

- De klassenbibliotheek; 
- Boekpresentatie: elk kind vertelt over een door hem/haar gelezen boek en 

leest daar een stukje uit voor; 
- Activiteiten in de boekenweek; 
- Voorlezen. 

 
Begrijpend  / studerend lezen: 
Dit schooljaar starten wij met de nieuwe methode voor 

begrijpend lezen ‘Nieuwsbegrip’.  

Nieuwsbegrip is een vernieuwde methode om de 

kinderen actief te leren begrijpend lezen. Woordenschat, 

algemene kennis en verschillende tekstsoorten worden 

aangeboden om het begrip van teksten bij kinderen te 

verhogen. 



De teksten worden in sommige gevallen ondersteund door filmpjes. Daarnaast zijn er 

teksten op verschillende niveaus waardoor het aanbod van de tekst passend is bij de 

leerling. 

 

Rekenen en wiskunde 

Voor het rekenonderwijs werken we met de methode ‘Alles Telt’ (website 
www.allestelt.nl). Op de site staan tips voor ouders. Wekelijks bestaat het 
programma uit:  
Twee instructielessen waar alle kinderen aan meedoen, twee lessen zelfstandig 
oefenen waarin kinderen op hun eigen niveau oefenen en één les waarin wordt 
herhaald. Er is dus veel aandacht voor oefenen, memoriseren en automatiseren. 
 
De methode biedt veel mogelijkheden om te differentiëren. 
Voor kinderen die erg veel moeite hebben met rekenen is er hun eigen Maatschrift. 
Voor heel goede rekenaars is er het Plusschrift. De andere kinderen gebruiken het 
reguliere Werkschrift. Ook binnen de opgaven is deze onderverdeling naar 
moeilijkheid terug te vinden. Als de kinderen hieraan gewend zijn, zullen ze 
gemakkelijk hun eigen route op hun eigen niveau kunnen volgen. 
Ook het verschil in tempo wordt opgevangen. Als de kinderen in het lesboek of 
werkschrift klaar zijn met de opgaven worden ze doorverwezen naar de pagina’s 
“even snel”(automatiseren), “verder”(herhalingsopgaven), of 
“plus”(verrijkingsopgaven). 
 
In groep 7 komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- De basisvaardigheden worden uitgebreid met grotere getallen. 
- Het cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen gaat op de verkorte 

manier. 
- De breuken worden benoemd als gelijknamig en ongelijknamig en de breuken 

worden opgeteld en afgetrokken. 
- De kommagetallen met 1 en 2 decimalen achter de komma worden verkend 

en in relatie gebracht met breuken. 
- Met verhoudingen wordt gewerkt via de schaal op een kaart. 
- Bij het begrip tijd worden onderwerpen als reistijdentabel en tijdzones 

ingevoerd.  
- De kinderen leren staafgrafieken lezen en interpreteren. 

 

Schrijven 

We werken met de methode “Handschrift”. Deze methode gaat ervan uit dat 
schrijfonderwijs gericht moet zijn op de communicatieve functie van het schrift. 
Daarom wordt in de methode aandacht besteed aan leesbaarheid, schrijfsnelheid en 
toepassing van het handschrift in functionele situaties. In de corrigerende sfeer wordt 
aandacht besteed aan een juiste schrijfhouding, waarvan bladligging, pengreep en 
schrijfbeweging aspecten zijn. We schrijven in principe altijd met vulpen. 
 

 

 

http://www.allestelt.nl/


Oriëntatie op jezelf en de wereld – levensbeschouwing 

We gebruiken de methode “Hemel en aarde” voor  godsdienst en 
levensbeschouwing. Vijf keer per jaar is er een nieuw project, waaronder Kerstmis en 
Pasen, waarin de volgende vaardigheden centraal staan: 

- Verwondering, zodat je je kunt laten verrassen door de gewone dingen van 
het leven. 

- Verbondenheid met God, de mensen en de dingen om je heen. 
- Vertrouwen, zodat je kunt leven met open hart en open ogen. 
- Verbeelding, zodat je de religieuze taal, beelden en symbolen kunt verstaan. 
- Ordenen, waardoor je zelfstandig kunt nadenken over dat wat er in de wereld 

gebeurt. 
- Communicatie, zodat je met anderen kunt delen wat je in het leven ontdekt. 
- Omgaan met traditie, zodat je je eigen religiositeit herkent in bestaande 

godsdiensten. 
 
De onderwerpen zijn steeds verschillend. Gebruiken, verhalen en symbolen uit 
allerlei godsdiensten komen aan de orde. Daarnaast maken we gebruik van een 
speciaal project in de Vastentijd. De behandelde thema’s krijgen een afronding in de 
speciale gezinsvieringen van de parochie. U vindt de data daarvan in onze 
nieuwsbrieven en in het parochieblad. 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld - KWINK 

Dit schooljaar starten wij met een nieuw programma met de naam KWINK. 
Met deze nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren beogen wij het gedrag van 

de kinderen individueel, maar vooral ook als groep te begeleiden en te verbeteren. 

Met KWINK hanteren wij een groepsbrede en preventieve aanpak die 

wetenschappelijk onderbouwd en erkend is. 

In ieder leerjaar wordt er gewerkt aan de volgende onderdelen: 

1.Besef hebben van jezelf  

2. Besef hebben van de ander 

3. Keuzes kunnen maken 

4. Zelf management 

5. Relaties kunnen hanteren 

Daarnaast komen er belangrijke thema’s als burgerschap, pesten en mediawijsheid 

aan de orde. 

Ook u als ouders betrekken wij in onze lessen en wij zullen regelmatig aangeven 

waar we met de kinderen aan werken. 

  



Oriëntatie op jezelf en de wereld – aardrijkskunde 

De aardrijkskundemethode heet: “Geobas”. De kinderen bouwen voort op wat er in 
groep 6 aan de orde is geweest. Ze maken kennis met verschillende aardrijkskundige 
aspecten van Europa. Deze aspecten zijn ontleend aan de vier pijlers van de 
aardrijkskunde: aarde en landschappen, landbouw, industrie, en dienstverlening. De 
volgende aspecten komen in groep 7 aan de orde: 

- De Europese Unie 
- Zeeklimaten 
- Landbouw in Polen 
- Wonen in een wereldstad 
- De Alpen 
- Industrie in Duitsland 
- Migratie 
- Scandinavië, landklimaat 
- Dienstverlening in Tsjechië 

 
Geografische sleutelbegrippen (begrippen die geografische betekenis hebben zoals 
polder) spelen een belangrijke rol in het verwerven van geografische kennis. 
Naast geografische kennis vormen geografische vaardigheden een belangrijk 
onderdeel van het aardrijkskundeonderwijs. Kaartvaardigheden spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
Vaardigheden die o.a. aan bod komen zijn: 

- Het kunnen lezen en gebruiken van thematische en staatkundige kaarten. 
- Informatie kunnen halen en verwerken uit meer dan één kaart 
- Het kunnen lezen van grafieken uit een atlas 
- Het herkennen en duiden van kaartsymbolen. 

 
De samenvatting met een aantal uitgewerkte vragen krijgen de kinderen mee naar 
huis om te leren. De kinderen krijgen het boekje ongeveer een week van tevoren 
mee naar huis om te leren.  
 
Er is ook een zelfstandige leerlijn topografie waarbij de kinderen leren waar landen, 
steden, rivieren, zeeën en buurlanden binnen Europa liggen. 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – biologie 

Voor biologie maken we gebruik van het programma van de Werkgroep Natuur en 
Milieu Educatie (bijv. thema braakballen, zeepbellen en het maken van een 
herbarium.) 
 
Documentatiecentrum 
De kinderen maken minimaal één werkstuk met behulp van materialen die zich in het 
documentatiecentrum bevinden, die zij van thuis en/of de bibliotheek meenemen en 
op internet voorradig zijn. Er wordt op school aan gewerkt maar een groot deel 
gebeurt ook thuis. Eén keer zullen zij daar ook een spreekbeurt over houden.  
 

 

 



Oriëntatie op jezelf en de wereld – geschiedenis 

Bij geschiedenis gebruiken we de methode: “Wijzer door de tijd”. 
De methode omvat een leerlingenboekje met korte heldere stukjes tekst. Die tekst 
wordt (veelal zelfstandig) verwerkt in een bijbehorend werkboekje. Daarnaast is er 
natuurlijk – hoe kan het anders bij geschiedenis - veel ruimte voor verhalen/vertellen 
en voor beeldmateriaal. 
 
Door het jaar heen worden er zes thema’s behandeld van elk vier lessen. Die 
thema’s ‘spelen zich af’ in de periode van 1500 tot 1800. U moet dan denken aan 
onderwerpen als ontdekkingsreizen, hervormers, De Opstand (Tachtigjarige oorlog), 
Gouden Eeuw, V.O.C., Franse Revolutie. 
 
Aan het eind van elk thema maken de kinderen een toets. Ongeveer een week van 
tevoren krijgen zij een samenvatting mee naar huis om zich voor te bereiden op de 
toets.  
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld – verkeer 

Ons verkeersonderwijs is erop gericht dat de kinderen kennis, inzicht, vaardigheden 
en houdingen verwerven teneinde taken als verkeersdeelnemer uit te kunnen 
voeren.  In groep 7 worden vanuit de methode “wijzer door het verkeer” alle 
verkeersregels nog eens op een rijtje gezet en herhaald. Daarnaast wordt er veel 
geoefend met proefexamens. In april nemen de kinderen deel aan het landelijk 
(theoretisch) verkeersexamen. Bij goed gevolg ontvangen zij een verkeersdiploma. 
 

Engels 

De kinderen krijgen Engels via de methode Groove.me. De methode oefent de 
kinderen in luisteren, lezen, schrijven en spreken. Daarnaast geeft de methode 
aandacht aan de Engelse woordenschat en grammatica. Met de zelfstandige 
opdrachten biedt Groove.me elke leerling de ruimte om op zijn eigen niveau en 
tempo deze vaardigheden onder de knie te krijgen. De muziek die in Groove.me 
wordt gebruikt, is “echte” muziek: populaire liedjes die kinderen kennen van internet, 
radio en televisie. De inhoud van de liedjes zijn aanknopingspunten om de 
verschillende vaardigheden aan bod te laten komen.  
 
In Groove.me komt “echt“ Engels aan bod zoals kinderen dat horen of zien op tv en 
internet. Dat betekent dat verschillende accenten worden afgewisseld en dat zowel 
Amerikaans- Engels als Brits- Engels in de methode voorkomt. Alles wat de kinderen 
horen vanuit de methode is Engels- Engels: Engels gebaseerd op de Britse 
grammatica en uitspraak zonder overdreven Brits accent. Per jaar worden 15 liedjes 
over 30 lessen aangeboden. Bij elk liedje hoort een kennistoets waarin woorden en 
grammatica aan bod komen. Na elke 5 liedjes wordt er vaardigheidstoets afgenomen 
waarin ook de onderdelen spreken, lezen en luisteren worden getoetst. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://productendb.reinders-oisterwijk.nl/ViewImage.ashx?id=238019&Size=253&imgrefurl=https://webshop.reinders-oisterwijk.nl/nl-nl/product/2323/engels/3318369/groove-me-worksheets-niveau-3b-groep-7-8-2015-2016.aspx&docid=mEakOYU9VqHu4M&tbnid=IdDaC6C6eccjpM:&w=181&h=253&ei=ms_aVePtDcf5aPb2kfgN&ved=0CAIQxiAwAGoVChMI46KM0qDBxwIVxzwaCh12ewTf&iact=c&ictx=1


Kunstzinnige oriëntatie – kunst en cultuur 

In het leergebied ‘Kunstzinnige oriëntatie’ maken leerlingen kennis met kunst en 
cultuur. De school krijgt een professioneel aanbod vanuit de organisatie KUVO. Op 
dit programma kunnen de leraren intekenen op verschillende programma’s. Op deze 
manier komen de leerlingen in aanraking met de verschillende gebieden binnen 
kunst en cultuur. O.a. door het bijwonen van concerten, voorstellingen, musea en 
monumentenroute in de stad (cultureel erfgoed). Per leerjaar is er een verschillend 
aanbod passend bij het jaarprogramma en de belevingswereld van de leerlingen.  
 
Onder kunstzinnige vorming verstaan we de vakken: muziek, drama, beeldende 
vorming en dans.  
Dit schooljaar krijgt kunstzinnige vorming een prominentere plaats in het rooster. Wij 
zijn van mening dat het ontwikkelen van het creatieve brein belangrijk is. Het vergroot 
het zelfvertrouwen van de kinderen. Het proces bij deze ontwikkeling is belangrijk. 
Beleven, doen en ervaren krijgen daarbij de nadruk. De persoonlijkheid en de 
interesses van elke leerling worden meegenomen. De kinderen leren beelden, taal, 
muziek en spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te communiceren. Daarnaast leren de leerlingen respect te 
tonen voor elkaar en voor elkaars (kunst)mening.  

Kunstonderwijs is mede belangrijk voor samenwerken. Door opdrachten in kleine 
groepjes uit te voeren, te presenteren en te luisteren naar anderen. Het bekijken en 
bewonderen van elkaars werk zijn waardevolle leermomenten. Verrassen is leren!  
Sinds schooljaar 2019-2020 heeft de school een kunstcoördinator: Jolanda Pauw. Zij 
is vakdocent drama en zal ook de anderen aspecten van kunstzinnige vorming de 
school binnen gaan halen. Binnen het schooljaar staat een bepaalde periode een 
gebied op kunstzinnige vorming centraal, bijvoorbeeld muziek door muziekdocenten 
of dramalessen enzovoort.  
Elk schooljaar heeft de school een groot collectief kunstproject in maart. Dit project 
wordt dan ook afgesloten met een tentoonstelling. 

 

Bewegingsonderwijs  

Per week krijgen de kinderen twee keer gymnastiek. Eén les verzorgt de eigen 
leerkracht en één les wordt door de vakleerkracht gegeven. De vakleerkracht Leon 
Pol draagt zorg voor het jaarprogramma. De leerstof bestaat uit: lopen, springen, 
klauteren, klimmen, rollen en duikelen, ver-, hoog-, diep-, en steunspringen, bewegen 
op ritme, zwaaien, werpen, vangen, balanceren en diverse spelen. Is uw kind niet in 
staat om deel te nemen aan de gymles, wilt u dit dan schriftelijk aan de leerkracht 
doorgeven?  
 
Uiteraard doen we ook dit jaar weer mee aan de activiteiten die georganiseerd 
worden door de SchoolSport Woerden (basketbal en de sportdag). De kinderen gaan 
hier op de fiets naar toe. Uw begeleiding wordt hierbij erg op prijs gesteld. 
 
 
 
 
 
 



Groepsouder 

De groepsouders helpen de leerkracht bij het regelen van hulp voor bijvoorbeeld 
excursies en sportdagen. Heel fijn dat we dit jaar weer kunnen rekenen op Corina 
(moeder Indy) en Anouk (moeder Mees). Wanneer er extra hulp nodig mocht zijn, 
zullen jullie dit via hen horen. 

Website en Social Schools 

De Schakel heeft een eigen website. Naast veel informatie over de school, hebben 

wij ook een eigen pagina. De meeste informatie over de dingen die we in de klas 

doen, zal je vinden op Social Schools. Huiswerk wordt ook verstuurd via Social 

Schools. 

Huiswerk 

In groep 7 worden de frequentie en hoeveelheid huiswerk opgevoerd. Gemiddeld zal 
dan één tot anderhalf uur per week aan huiswerk moeten worden besteed. Het 
huiswerk bestaat uit:  

- leeropdrachten voor wereldoriëntatie  
- taal- en rekenonderdelen 
- werken aan het verslag 
- maken van een herbarium 

 
Het gebruik van een agenda is verplicht. Wanneer u besluit een agenda te kopen 
voor uw kind, wilt u er dan op letten dat de indeling zo is dat een hele week over 
twee pagina’s naast elkaar te zien is?  
Het huiswerk wordt soms ondersteund met materiaal dat digitaal wordt aangeleverd 
via Social Schools.  
 

Klassendienst 

Ieder kind komt een aantal keer in het jaar aan de beurt om na schooltijd een aantal 
taakjes te doen om de klas netjes te houden. Het kind is dan de hele week hulpje en 
zal na schooltijd 10 tot 15 minuten bezig zijn. 
 

Zelfstandig werken 

Onder zelfstandig werken verstaan we een werkvorm waarbij kinderen na een 
instructie zelfstandig aan de slag gaan. Kenmerkend voor deze werkvorm is, dat de 
leerkracht voor een bepaalde tijd voor de groep “niet beschikbaar” is. Hij/Zij besteedt 
namelijk binnen de afgesproken tijd van zelfstandig werken bijzondere aandacht aan 
kinderen met bepaalde leerproblemen.  
 
 
 
 
 

 
 



Kiesknap 

Werken aan zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en eigen keuzes maken. 

Kinderen moeten veel en veel is “vastgelegd”: ouders voeden hun kind op en maken 

keuzes voor hen. Clubs en bijv. buitenschoolse opvang hebben hun regels en hun 

programma. Ook op school is dat zo: kinderen moeten lezen, rekenen, schrijven enz. 

Maar ook het ontwikkelen van andere vaardigheden, bijv. sociale vaardigheden, het 

ontwikkelen van je eigen talenten, is van belang.  

En het tegemoet komen aan het maken van eigen keuzes past hier ook in. Er wordt 

nadrukkelijk een beroep gedaan op zelfstandigheid en verantwoordelijk zijn voor wat 

je doet en hoe je je opstelt. 

 

Vanuit de visie van meervoudige intelligentie gaan we kinderen helpen hun talenten 

te ontwikkelen. Ieder mens, iedere leerling heeft een eigen intelligentieprofiel dat 

bestaat uit sterkere en minder sterk ontwikkelde intelligenties.  

Dat betekent dat we kinderen helpen hun voorkeur verder te ontwikkelen en 

uitdagingen aanbieden. Aan de andere kant dagen we kinderen ook uit om gebieden 

te exploreren die nieuw zijn. We doen dan een beroep op doorzettingsvermogen en 

ontdekkend/ onderzoekend leren.  

 

Hoe ziet het er in de praktijk uit? 

Wekelijks gaan we in de groep werken met een zogenaamd kiesknap– uur. 

Het geheel is gesplitst in twee periodes waarbij aan het eind van het schooljaar de 

volgende intelligenties aan bod zijn gekomen: zelfknap, samenknap, woordknap, 

rekenknap, beweegknap, natuurknap, muziekknap en beeldknap.  

In dit uur kunnen alle kinderen op hun eigen niveau een keuze maken uit diverse 

opdrachten en onderwerpen die bij hun belangstelling aansluiten en in principe 

zelfstandig verwerkt kunnen worden.  

In dat uur zijn alle leerkrachten betrokken en begeleiden ze allemaal de kinderen 

binnen één van de acht intelligenties. 

 

Werkstuk en spreekbeurt 

Het maken van een werkstuk zat voorheen verwerkt in de Drieluik lessen. Dit zit niet 
meer in de Kiesknap lessen. Daarom zullen wij apart gaan werken aan het maken 
van een werkstuk. Hierna gaan de kinderen zelf hun spreekbeurt voorbereiden. 
 

Tot slot  

Ik hoop op een leuk, gezellig maar vooral ook een leerzaam schooljaar. Ik heb er zin 
in.  
 
Laura Peele 


