
Informatie groep 7 

Schooljaar 2021-2022 

 

Benodigdheden: 

• Etui: vulpen, potlood, lijm/pritt, 12 kleurpotloden, 12 viltstiften, gum en liniaal. 

• Elastomap 

• Agenda 

 

Algemeen: 

• De verjaardagen worden in de klas gevierd. Uw kind mag een (coronaproof) traktatie 

meenemen.  

• De gymlessen worden gegeven door de heer P. Karduks. De kinderen hebben gym op dinsdag 

en donderdag. Als er dringende redenen zijn waardoor uw kind niet deel kan nemen aan de 

gymles, vernemen wij dat graag schriftelijk van de ouders. 

Wanneer kinderen hun gymspullen vergeten zijn kunnen ze niet meedoen met gym. 

• Eén keer per week hebben de kinderen muziekles. De muziekles wordt gegeven door 

mevrouw Pool. Voor beiden groepen 7 is dit op woensdag. 

• Eén keer per week hebben de kinderen handvaardigheid van de heer M. van Berloo. 

De leerlingen van 7a op vrijdag en de leerlingen van 7b op maandag. 

• Alle communicatie over de afwezigheid van uw kind tijdens de les verloopt schriftelijk of 

telefonisch. Het wil wel eens voorkomen dat een kind ons op de hoogte stelt van 

afwezigheid, bijvoorbeeld in verband met een bezoek aan de tandarts, maar daar kunnen we 

geen gehoor aan geven. 

• We beginnen om 8.45 uur met de les en starten meteen met een terugblik op de vorige 

lesdag en een instructie. Het is dus erg belangrijk dat uw kind op tijd aanwezig is. 

• Lerarenbegeleider en ICT-coördinator  

Beide leerkrachten van groep 7 zijn in principe 1 dag per 2 weken vrij geroosterd van 

lesgevende taken in verband met lerarenbegeleiding (mevrouw van Büüren van Heijst) en ict-

taken (mevrouw Keetels). Momenteel zijn we nog op zoek naar een collega die deze uren kan 

waarnemen.  

 

Huiswerk 

Het huiswerk wordt aan het begin van de week in de agenda geschreven. Er is op school tijd om het 

maakwerk te maken tijdens het huiswerkhalfuur. De kinderen gaan thuis aan de slag met het 

leerwerk. Er wordt van de kinderen verwacht dat er ook geleerd wordt wanneer er geen toets 

verbonden is aan het leerwerk. 

 

Werkstuk en spreekbeurt. 

De kinderen krijgen tussen de herfst en kerstvakantie de tijd om op school in tweetallen aan hun 

werkstuk te werken. Ze kunnen er ook thuis mee aan de slag via Google Drive. Het werkstuk dient na 

de kerstvakantie in de door de leerkracht aangegeven week ingeleverd te worden op papier. De 

richtlijnen voor het werkstuk ontvangen de kinderen van de leerkracht.  



In dezelfde tweetallen verzorgen de kinderen later in het jaar een presentatie, over hun werkstuk, 

aan de rest van de klas. 

Typecursus 

Dit schooljaar wordt er in groep 7 gestart met een typecursus. De kinderen leren in 30 lessen blind 

typen. In de klas krijgen de kinderen de mogelijkheid om de lessen te doen. De cursus wordt na goed 

resultaat afgesloten met een diploma.  

 

Voorlopig advies 

Tegen het einde van het schooljaar volgt er een voorlopig schooladvies. Dit advies is een signaal en 

geeft een indicatie hoe uw kind er voor staat. Op basis van dit advies kunt u met uw kind al wat 

gerichter gaan kijken naar middelbare scholen. In groep 8 volgt het definitieve advies.  

 

Schoolkamp 

Dit schooljaar gaan de kinderen, indien de coronamaatregelen het toelaten, op schoolkamp. 

Wanneer hier meer over bekend is zal dit worden gecommuniceerd.  

 

Excursies 

Gedurende het jaar vindt er een aantal excursies plaats. Via de e-mailservice wordt indien nodig 

assistentie gevraagd.  

 

Telefoonlijst 

Normaal gesproken gaat tijdens de informatieavond de telefoonlijst de klas rond. Indien u een nieuw 

nummer heeft horen we dit graag. Dit kunt u mailen naar administratie@rsv.nl .  

 

G.M van Büüren  van Heijst en M. Keetels, leraressen groepen 7 

mailto:administratie@rsv.nl

