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Verkeersexamen (Veilig Verkeer Nederland)
In groep 7 is het theoretisch 
verkeersexamen. In de klas worden de 
kinderen goed voorbereid. Ook krijgen ze 
leerwerk mee naar huis. Het examen is 
meestal in de week voor de meivakantie. In 
groep 8 volgt het praktijkexamen. 

Huiswerk
Vanaf groep 7 krijgen de kinderen – net 
als straks in het voortgezet onderwijs! - 
elke week huiswerk. Over het huiswerk en 
hoe u daarbij kunt helpen ontvangt u aan 
het begin van het schooljaar een aparte 
brief. In het kort: huiswerk is ‘maakwerk’ en 
‘leerwerk’. Elke week is er maakwerk voor 
twee vakken: rekenen en begrijpend lezen 
of taal. Regelmatig komt daar leerwerk 
bij voor nog een ander vak, bijvoorbeeld 
geschiedenis of topografie. De kinderen 
krijgen een week de tijd om het huiswerk 
te maken of te oefenen. Krijgt een leerling 
remedial teaching (RT)? Soms geeft de 
RT-leerkracht specifiek huiswerk mee.
Daarnaast bereidt elke leerling van groep 
7 drie presentaties voor; daarover leest u 
verderop meer.

Thuis oefenen
Met ingang van schooljaar 
2019 / 2020 ziet u in het 
klaslokaal de doelen voor 
een bepaald blok voor taal 
en voor rekenen. Bijvoorbeeld 
procenten of redactiesommen. 
Zo weet u precies waarmee 
u thuis kunt oefenen. U kunt 
voor alle vakken weer het 
programma Ambrasoft.nl 
gebruiken. Uw inlogcode van 
vorig schooljaar blijft geldig. 
Inlogcode kwijt? Vraag er één 
aan de leerkracht. 
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Deze vakken krijgt uw kind in groep 7:
Rekenen, taal (met veel aandacht voor 
mondeling presenteren), begrijpend 
lezen, technisch lezen, spelling, 
schrijven, biologie, geschiedenis en 
aardrijkskunde, studievaardigheden, 
Engels, verkeer, techniek, gymnastiek, 
catechese, Kanjertraining en creatief 
(handvaardigheid, tekenen en muziek). 
Op studievaardigheden, rekenen, 
begrijpend lezen en spelling zijn we 
extra scherp; deze bereiden voor op 
een optimale doorstroming naar het 
voortgezet onderwijs. 

Leermethoden
Bij alle vakken gebruiken we de methode 
en werkwijze die u kent van eerdere 
schooljaren. Zo zorgen we weer voor die 
belangrijke, doorgaande lijn. 

Drie niveaus
U weet van voorgaande jaren: op De 
Triangel werken kinderen zoveel mogelijk 
op hun eigen niveau. We kijken telkens waar 
uw kind stappen maakt, om steeds het 
juiste niveau te kunnen aanbieden.

Beste ouders,

Uw kind is dit jaar begonnen in groep 7; de volgende stap 

in zijn of haar schoolcarrière! Het wordt een druk jaar, met 

veel lesstof en bijzondere uitstapjes. Ook komt de overstap 

naar het voortgezet onderwijs dichterbij. Dat ziet u op 

verschillende manieren terug. Zo krijgt uw kind huiswerk mee 

en voeren we met u het VO-oriëntatiegesprek. U leest erover 

in deze folder. Heeft u vragen? De leerkracht van uw kind zal 

ze met plezier beantwoorden.
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Presentaties
Net als in groep 6 ‘presenteert’ elke 
leerling in groep 7 drie keer: in de 
actualiteitenkring, met een boekbespreking 
en met een spreekbeurt. Zo oefenen de 
kinderen een presentatie voorbereiden en 
spreekvaardigheid. Over hoe uw kind zich 
op alle drie voorbereidt, ontvangt u apart 
informatie. Wilt u die samen met hem/haar 
doornemen? 

Actualiteitenkring
In de actualiteitenkring vertelt een leerling 
wat er in het nieuws is, aan de hand van 
vijf stukjes uit de krant: regio, Nederland, 
Europa, de wereld en een eigen onderwerp. 

Boekbespreking 
In de boekbespreking promoot een kind een 
boek waar het zelf enthousiast over is. 

Spreekbeurt
Van onderwerp zoeken tot presentatie: 
bij een spreekbeurt komt heel wat kijken. 
Zodra de spreekbeurt nadert, is het een 
goed idee om samen met uw kind de 
richtlijnen door te nemen. 

Sociaal-emotioneel welzijn: KanVAS
Twee keer per jaar doen we in de klas 
onderzoek naar het sociaal-emotionele 
welzijn van onze leerlingen: hoe zitten ze 
‘in hun vel’? Dat doen we met KanVAS: het 
Kanjer Volg- en Adviessysteem. In groep 
5 t/m 8 vult niet alleen de leerkracht, maar 
vullen ook de leerlingen een vragenlijst in. 
Zie ook https://www.kanjertraining.nl

Nodig: een schoolagenda
Huiswerk, een spreekbeurt, 
een bijzondere activiteit: 
daar hoort een planning bij. 
Een belangrijke aanschaf 
voor alle kinderen in 
groep 7 is dan ook een 
schoolagenda. Die gaat elke 
dag mee naar school.

Toetsen en rapport
Als de groep drie á vier weken les heeft 
gehad over een bepaald onderwerp, volgt 
er een toets. Het cijfer daarvoor telt mee 
voor het rapport. In januari/februari en in 
juni zijn er de landelijke Cito-toetsen. De 
uitslagen van deze toetsen zijn onderdeel 
van het rapport. 

Contact met de leerkracht
In groep 7 zijn er drie vaste gesprekken  
met de leerkracht:
• Het startgesprek in augustus / sep-

tember; hier is uw dochter / zoon bij 
aanwezig

• Het rapportgesprek in maart
• Het VO-oriëntatiegesprek in juni 

(zie hiernaast) 

Als u de leerkracht op een ander moment 
wilt spreken, dan kunt u haar / hem 
het beste even aanspreken na de les. 
Zie ook ‘Contact! Ouderparticipatie en 
communicatie op kbs De Triangel’ op de 
website.
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Het verwachtingsgesprek
De tijd van uw kind op de basisschool 
schiet al op! Aan het eind van het 
schooljaar in groep 7 bespreken we 
me u welk voortgezet onderwijs naar 
verwachting het best bij uw kind zou 
passen. Dat gebeurt in het tweede 
rapportgesprek in juni. 
Aspecten die meewegen zijn:   
• de resultaten van uw kind in groep 6 en 7 
• het karakter en de interesses van uw kind
• werkhouding op school en met huiswerk

Deze verwachting is een eerste oriëntatie 
en gaat vooraf aan het definitieve school-
advies in groep 8. De leerkrachten van 
groep 7 en 8, de directie en de interne 
begeleider overleggen zorgvuldig over de 
verwachting die we naar u uitspreken.  

Bezoek aan de schoolarts
In groep 2 werd uw kind op school onder-
zocht door een verpleegkundige van de 
jeugdgezondheidszorg (GGD). In groep 7 
volgt een tweede uitnodiging voor uw kind 
én een ouder/verzorger. De schoolarts 
gaat in op de gezondheid en ontwikkeling 
van uw kind. Uw kind krijgt vooraf een brief 
mee naar huis. Hierin vindt u meer informa-
tie en contactgegevens van de GGD.

https://www.kanjertraining.nl
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De Triangel organiseert 
het hele jaar door 

leuke, leerzame uitjes 
en evenementen.  

Uitjes enzo 
De Triangel organiseert het hele jaar door 
leuke, leerzame uitjes en evenementen. 
Sommige, zoals de Triangelviering, zijn 
‘schoolbreed’; daarover leest u meer in de 
schoolgids. Deze activiteiten zijn specifiek 
voor groep 7: 
• Kinderpostzegels verkopen (september)
• Bezoek aan het Verzetsmuseum in 

Amsterdam
• Het Shellproject: we doen een dagdeel 

proefjes onder leiding van mensen van 
Shell en ouders die te maken hebben met 
techniek en wetenschap 

Nog niet alle uitjes zijn bij aanvang van 
het schooljaar bekend. Kijk ook naar de 
planning in de jaarkalender in Parro.

TIPS + VERZOEK
▲ Met de app Parro bent u op de hoogte van praktische schoolzaken, 

 zoals hoofdluiscontrole, overblijven en uitjes. Op https://detriangel.net 
vindt u achtergrondinformatie

▲ De leerkracht vraagt ouders af en toe mee te helpen in de klas 

▲ Van de klassenouder hoort u nieuws over bijvoorbeeld klassenuitjes en 
 luizencontrole 

▲ Vriendelijk verzoek:

• Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Voor de planning op school: 
wilt u vooraf laten weten wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert? En 
geeft u iets (gezonds) mee dat snel en makkelijk uitdeelt? Zie ook ons 
voedingsbeleid onder https://detriangel.net/school/protocollen

• Excursies vragen een hoop geregel. Helpt u een keer mee, bijvoorbeeld 
met halen en brengen met de auto of begeleiding met de fiets? Dat zou 
fantastisch zijn.

https://detriangel.net
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