
 
 

 

 

 

 
 
 

Jaarprogramma groep 8 
 

 

Even voorstellen 
 

Welkom allemaal bij het jaarprogramma van groep 8. Mijn naam is 
Mikel Severs en ik sta fulltime voor groep 8. Mocht u na het lezen 
van dit document nog vragen hebben, dan bent u natuurlijk altijd 
welkom. Heeft u gewoon een vraag, dan staat de deur buiten de schooltijden om 
natuurlijk ook open. 
 
 

Nederlands- taal  
 

We hanteren de methode Taal actief. Kenmerken van deze 
methode:  

 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 het instapkaartje. Hierop staat wat de kinderen die les gaan leren. Elke les 
eindigen we met het uitstapkaartje 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:  
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 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  

 
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 

De volgende leesvormen komen aan de orde:  
• Voordrachtslezen; Het lezen van een tekst waarbij speciaal gelet 
wordt op intonatie.  
• Vrij lezen; Ook is het fijn dat kinderen plezier hebben in het lezen.  
Begrijpend en studerend lezen is een inspannende manier van lezen, vrij lezen is 
ontspannend. De kinderen lezen regelmatig in het boek van hun keuze. 
We gebruiken de methode: “Goed gelezen”. In deze methode leren de kinderen 
begrijpend en studerend lezen. Onder begrijpend lezen wordt verstaan: het 
achterhalen van de betekenis of de bedoeling van een tekst. Bij studerend lezen 
ligt de nadruk op het verwerken van informatie om deze te onthouden. Het 
mondeling en schriftelijk reproduceren van de informatie is de volgende stap. 
Binnen de lessen werken de kinderen met een stappenplan. Dit stappenplan maakt 
de kinderen vertrouwd met leesstrategiëen. Leesstrategiëen gebruik je voor, 
tijdens en na het lezen. Het is een hulpmiddel om een tekst beter te begrijpen. Per 
week wordt één instructieles gegeven en één verwerkingsles. De instructieles is 
een interactieve les waarin kinderen van de leerkracht èn elkaar leren. In de 
verwerkingsles gaan de kinderen zelfstandig aan het werk met losse kaarten. Deze 
kaarten bevatten verschillende niveaus. Na vier weken volgt een tussenweek 
waarin wordt getoetst, er ruimte is voor andere leesvormen en er extra instructie 
gegeven kan worden. 
 
 

Rekenen en wiskunde         
 

Wij werken met de rekenmethode: “Alles Telt”.  
In groep 8 komen de volgende onderwerpen aan de orde:  
• getalrelaties en getalbegrip;  
• basisvaardigheden optellen en 
  aftrekken;  
• basisvaardigheden  
  vermenigvuldigen;  
• basisvaardigheden delen;  

• cijferend optellen;  
• cijferend aftrekken;  
• cijferend vermenigvuldigen;  
• cijferend delen;  
• breuken;  
• kommagetallen;  



 
 

 

 

 

• procenten;  
• verhoudingen;  
• rekenmachine;  
• lengte en omtrek;  
• oppervlakte;  
• gewicht;  

• inhoud/volume;  
• meetkunde; 
• geld;  
• tijd;  
• tabellen en grafieken  

 

Daarnaast besteedt Alles telt in groep 8 aandacht aan:  
• cirkel (bollen) omtrek en middellijn;  
• afstandsberekeningen;  
• oppervlakteberekeningen  
• schaalberekeningen  
• lichaamsverhouding: gewicht/lengte  
• (omloop-)snelheid;  
• afstand van planeten tot de aarde en astronomische eenheden  
 

De methode kenmerkt zich door heldere mogelijkheden om te differentiëren. De 
kinderen krijgen als geheel instructie en kan dan op eigen niveau de verwerking 
maken. Er is veel aandacht voor oefenen, memoriseren en automatiseren. Op de 
site van Alles telt (www.allestelt.nl) staan nog meer tips voor ouders, maar hier 
alvast een selectie van handige tips. Met kinderen die wat ouder zijn, is het vaak 
goed mogelijk gesprekken te voeren over wiskundige onderwerpen. Het gaat hier 
niet zozeer om het berekenen van het goede antwoord, maar meer om het wekken 
van nieuwsgierigheid. Zaken uit het dagelijkse leven, onderwerpen die op het 
Jeugdjournaal aan de orde komen en nieuws uit de krant kunnen aanleiding zijn 
voor wiskundige gesprekjes. Denk aan de miljarden van Prinsjesdag (hoeveel 
nullen heeft een miljard?), het rentepercentage op de spaarrekening, wereldtijden, 
hectometerpaaltjes, treintijdentabellen en prijzen vergelijken in de supermarkt. 
 
 

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 actief aandacht besteed 
aan de leesbaarheid, schrijfsnelheid en toepassing van het 
handschrift in functionele situaties. Ook wordt aandacht besteed aan de juiste 
schrijfhouding. We schrijven in principe met een vulpen. 
 
 

 Oriëntatie op jezelf en de wereld- levensbeschouwing   
 

We werken met de methode “Hemel en aarde” voor de 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- PAD-leerplan 
 

(Programma Alternatieve Denkstrategieën)  
(Voor de kinderen: Proberen Anders te Denken)  
We werken met het PAD-leerplan met als doel de sociale vaardigheden en sociaal 
inzicht van de kinderen te vergroten en onderwijskundige en sociale processen in 
de groep beter te laten verlopen. Het leerplan richt zich o.a. op de volgende 
concrete doelen:  
• toenemende zelfcontrole: je bezinnen voordat je handelt,  
• gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen versterken en vaardig worden in het 
• geven en ontvangen van complimenten,  
• toenemend begrip en gebruik van woorden die betrekking hebben op gevoelens,  
• de relatie zien tussen oorzaken en gevolgen zodat dit leidt tot beter • 
verantwoordelijkheidsgevoel,  
• beter beseffen en begrijpen hoe je gedrag anderen beïnvloedt,  
• kennis nemen en hanteren van stappen die je moet nemen bij het oplossen van  
• sociale problemen: rustig nadenken, probleem en gevoelens vaststellen,  
• verschillende oplossingen bedenken, gevolgen inschatten, oplossing uitproberen 
en opnieuw proberen als een oplossing mislukt,  
• vaardiger worden in voorkomen en/of oplossen van problemen en conflicten. Met 
de kinderen wordt gesproken over wat voor een gevolgen bepaald gedrag kunnen 
hebben, dat mensen anders zijn, dat iedereen er mag zijn, etc. 
 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld- aardrijkskunde  
 

We gebruiken de methode GeoBas. De kinderen maken kennis met 
verschillende aardrijkskundige aspecten van de wereld. Alle 
werelddelen komen aan de orde, met al hun bijzonderheden. Ook komt de opbouw 
van de aarde aan bod. Naast kennis vormen kaartvaardigheden een belangrijk 
onderdeel van de aardrijkskunde. We denken dan aan het kunnen lezen en 
gebruiken van een kaart en atlas. Deze kaartvaardigheden komen in elk hoofdstuk 
terug. Topografie wordt waar mogelijk functioneel en geïntegreerd aangeboden. 
Hierbij leren de kinderen waar onder andere de 100 belangrijkste plaatsen, landen, 
rivieren, gebergten, enz. liggen (lijst opgesteld door CITO). Dit laatste krijgen de 
kinderen regelmatig mee naar huis om te leren. 



 
 

 

 

 

 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld- biologie 
 

Voor biologie maken we gebruik van het aanbod van de Werkgroep  
Natuur en Milieu educatie. Daarnaast komt het menselijk lichaam aan de orde. Het 
skelet, de ademhaling, de spijsvertering en de bloedsomloop worden behandeld. 
Dit jaar wordt er ook weer EHBO gegeven. Dit wordt het tweede deel van het jaar 
aangeboden. 
 
 

Oriëntatie op jezelf en de wereld- geschiedenis  
 

Bij geschiedenis werken we ook dit jaar met de methode: “Wijzer  
door de tijd”. Net als bij aardrijkskunde omvat de methode een leerlingenboek met 
korte heldere stukjes tekst en een bijbehorend werkboekje, waarin de kinderen 
veelal zelfstandig zullen werken. Daarnaast is er veel ruimte voor vertellen en 
verhalen en het laten zien van materialen (evt. zelf meegenomen door de 
kinderen) In groep 8 worden 6 thema’s behandeld van elk 4 lessen. Die thema’s 
spelen zich af vanaf de Industriële Revolutie. Aan het eind van elk thema maken 
de kinderen een toets. Vooraf (een week) krijgen de kinderen een samenvatting 
mee om zich voor te bereiden op de toets. Daarnaast leren zij ook de 
aantekeningen die zij in de les hebben gemaakt. 
 
 

Engels  
 

De kinderen krijgen Engels via de methode Groove.me. Groove.me 
oefent de kinderen in luisteren, lezen, schrijven en spreken. 
Daarnaast geeft Groove.me 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. 
 
 

Kunstzinnige oriëntatie- muziek, dans en drama KUVO 
 

Dit omvat onder andere het aanleren van liedjes, bewegen  
op muziek, muziekinstrumenten bespelen, improviseren, toneelspel, vieringen 
voorbereiden. In de methode "Muziek moet je doen" komen de volgende facetten 
aan de orde: muzikaal geheugen, ritmische en melodische vorming, stemvorming, 



 
 

 

 

 

ritmenotatie, beweging en natuurlijk veel gezellige liedjes. Bij dans en drama 
komen improvisatie, presentatie, dansvaardigheden en toneelspel om de hoek 
kijken. Het spreekt voor zich dat deze activiteiten een positieve uitwerking kunnen 
hebben op onze bovenbouwvieringen 
 

De stichting Kunstzinnige Vorming verzorgt ieder jaar kunstzinnige programma's 
voor het basisonderwijs. Informatie hierover vindt u regelmatig in de nieuwsbrief of 
op de website: www.deschakelwoerden.nl 
 
 

Kunstinnige oriëntatie- tekenen en handaardigheid 
 

Dit vormingsgebied omvat: tekenen, handvaardigheid en textiele  
werkvormen. Zoveel mogelijk technieken en materialen komen  
aan de orde. 
 
 

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 groepsouder helpt de leerkracht bij het regelen van  
hulp voor bijvoorbeeld excursies en sportdagen. Heel fijn dat  
we dit jaar weer kunnen rekenen op Marlien van Eijk (moeder van Zoë). 
 
 
 

Website 
 

Op de website heeft groep 8 ook een eigen pagina. We gaan ons best doen om 
deze pagina regelmatig te voorzien van nieuws uit de groep door de 
kinderen. 
 
 

CITO 
  

Van dinsdag 17 april tot en met donderdag 19 april nemen de 
kinderen van groep 8 deel aan de CITO-eindtoets. Gedurende de ochtenden 
worden de toetsen afgenomen. 
 



 
 

 

 

 

 

Klassendienst 
  

Ieder kind komt eens in de zoveel maanden aan de beurt om een week 
lang na schooltijd de klas te vegen en de planten water te geven, enz. Dit vergt 
over het algemeen 10 tot 15 minuten. Uw kind is dan dus wat later uit school. 
 
 

Huiswerk  
 

De kinderen in groep 8 krijgen drie keer per week huiswerk. De 
opdracht wordt op het bord genoteerd. Een agenda is handig en 
verplicht, omdat de kinderen hierdoor leren werken met een agenda 
en ze hebben thuis dan het overzicht om te plannen. Soms is het maakwerk, maar 
meestal betreft het huiswerk een toets voor topografie, Engels, aardrijkskunde of 
geschiedenis. Het huiswerk kan elke dag van de week opgegeven worden. De 
kinderen moeten dus altijd hun agenda bij zich hebben. Dit als voorbereiding op de 
middelbare school.  
 
 

Kamp  
 

Dit jaar gaan wij op kamp van woensdag 20 juni tot 
en met vrijdag 22 juni. Ons kamphuis staat in Otterlo. 
U ontvangt ruim van tevoren de benodigde informatie. Wilt u alvast rondneuzen op 
het kampterrein, http://www.boomstronk.nl 
 
 

Middelbaar Onderwijs  
 

Uw kind(eren) aanmelden voor het middelbaar onderwijs is een 
hele stap. Samen met de leerkracht wordt er gekeken naar het 
best passende onderwijs. Door middel van de oudergesprekken 
(november en februari) vertelt de leerkracht u precies wat u moet doen en wat u 
niet moet doen. De open dagen van de middelbare school worden aan u kenbaar 
gemaakt zodra de data bekend zijn. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, 
loopt u dan rustig een keer binnen om een afspraak te maken, zodat de leerkracht 
u alvast het een en ander kan vertellen.  
 
 

Musical 
 

Dinsdag 10 juli 2018 is dag van de afscheidsmusical. Alle informatie 
rondom deze geweldige avond ontvangt u ruim van tevoren. 
 
 

Oudergesprekken 
 

De eerste oudergesprekken voor het middelbaar onderwijs staan 
gepland op 20 tot en met 22 november 2017. In deze gesprekken 
wordt er gesproken over de resultaten van uw kind(eren), maar er wordt ook alvast 

http://www.boomstronk.nl/


 
 

 

 

 

een keer gekeken naar het vervolgonderwijs. Tijdens de tweede oudergesprekken 
(5 t/m 7 februari 2018) wordt de aanmeldingsprocedure voor het middelbaar 
onderwijs afgerond. Mocht u in de tussentijd vragen hebben rondom het 
middelbaar onderwijs of over andere zaken, dan bent u natuurlijk altijd welkom om 
een afspraak te maken. 
 
 

Schoolverlatersproject 
 

Vanaf de maand maart werken wij in een 
schoolverlatersboekje. Dit boekje is in samenwerking met de 
Bonaventurakerk gemaakt. De kinderen kijken terug op hun 
basisschoolperiode en vooruit naar hun middelbare schoolperiode. De kinderen 
krijgen soms een werkblad mee om thuis te maken. Ook uw inbreng op de stencils 
is welkom.  
 
 

Schoolvoetbal  
 

Het Woerdens KNVB-schoolvoetbaltoernooi is op een 
woensdagmiddag. Voor de jongens en de meisjes is er een 
aparte woensdagmiddag gepland. Voor de meisjes is er ook een woensdagmiddag 
om een keer te trainen. 
 
 

Techniek  
 

Techniek is een nieuw vakgebied binnen het basisonderwijs. 
In het kader daarvan wordt in groep 8 een aantal lessen 
gegeven rond het thema “elektriciteit”. Tijdens de lessen zijn de kinderen vooral 
praktisch bezig. Daarnaast maken de kinderen kennis met techniek op de techniek 
driedaagse te Woerden. 
 
 

Drieluik 

 
Werken aan zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en eigen 
keuzes maken. Zorg voor àlle kinderen. 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. Het geheel is in ontwikkeling en wordt al 
doende bekeken op goede werkbaarheid en waar nodig bijgesteld.  
Hoe ziet het er in de praktijk uit? Wekelijks gaan we in de groep werken met een 
zogenaamd DRIELUIK – uur. In dat lesuur zijn drie groepen actief: een denk-, een 
oefen- en een maakgroep. Tijdens dit lesuur 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. Er is 
naast de groepsleerkracht een extra leerkracht beschikbaar als begeleider. In 
groep 8 wordt er gewerkt aan een werkstuk en aan zelfstandige opdrachten. Om 
de 10 schoolweken wisselen de groepen, zodat elke groep alle onderdelen een 
keer kan doen. 
 
 

Werkstuk 
 

Ook dit schooljaar werken de kinderen op vrijdagmiddag aan een 
werkstuk. Ze maken kennis met het zoeken van gerichte informatie. 
De computer zal hierin een steeds grotere rol gaan spelen. De 
kinderen maken het werkstuk over een vrij te kiezen onderwerp. Er wordt door de 
leerkracht natuurlijk gelet op de haalbaarheid van het onderwerp. Indien er tijd over 
is mag er een tweede werkstuk over een 'vrij' onderwerp gemaakt worden. Dit wel 
in overleg met de leerkracht, omdat niet alle onderwerpen geschikt zijn voor het 
maken van een werkstuk. Ook op school kan op internet gezocht worden naar 
informatie. Uiteraard dit alles onder strikte voorwaarden. We zoeken ook alléén op 
Kennisnet, Davindi of Leerwereld (van Heutink, onze netwerkbeheerder). Deze 
websites zijn speciaal voor basisscholen bestemd. Als er op google wordt gezocht, 
dan is dit na overleg met de leerkracht.  
 
 

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. 
 
 

Tot slot 
 

Ik wens u, en alle kinderen, een leerzaam, leuk en goed schooljaar toe. 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Mikel Severs 


