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PASCHALISSCHOOL 
______________________________ 
GROEPSINFORMATIE GROEP 7/8  
Schooljaar 2022-2023 
 
Beste ouder(s), verzorgers, 
 
Hierbij willen we u graag enige informatie geven over de gang van zaken in de groepen 7 en 8. 
 
Algemeen: 

• Op maandag voeren we een weekendgesprek.  

• Per week hebben enkele kinderen de verantwoording voor kleine taken in de klas. Ze delen 
bijvoorbeeld schriften uit en helpen na school met opruimen. Afhankelijk van de taak kunnen 
de kinderen dus iets later thuis zijn dan gewoonlijk. 

• Voor of na het buitenspelen, eten en drinken de kinderen in de klas. Wij streven naar ‘iets 
gezonds’.  

• Verjaardagen van de kinderen worden natuurlijk in de klas gevierd. Iedere leerkracht vult dit 
op persoonlijke wijze in. De leerlingen mogen trakteren als ze dat willen.  

• Elke dag kijken we naar het schooltelevisieprogramma “Jeugdjournaal”. Hierdoor blijven de 
kinderen op een leuke wijze op de hoogte van het nieuws en achtergronden daarvan. 

• Als uw kind ziek is, kunt u dat telefonisch tussen 8.00 uur en 8.20 uur doorgeven via 024-
3661209.  

 
Huiswerk 

• Agenda: alle leerlingen van groep 7 en 8 houden op school hun eigen agenda bij. Hierin hou-
den ze bij welke lessen er dagelijks zijn en of ze hun werk af hebben. Ook nemen ze hierin 
hun toetsen op en noteren ze belangrijke afspraken en hun huiswerk. Hiermee willen we de 
leerlingen alvast voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. 

• Groep 7: De leerlingen uit groep 7 krijgen soms huiswerk mee. Dit kan bestaan uit het leren 
van een toets of de voorbereiding van een spreekbeurt of boekbespreking. Het schema met 
de toetsen voor de aankomende periode ontvangen de leerlingen na elke vakantie. De leer-
lingen van groep 7 krijgen geen werkbladen mee naar huis als huiswerk, in tegenstelling tot 
de leerlingen van groep 8.  

• Groep 8: Net als de leerlingen van groep 7 krijgen de leerlingen van groep 8 leerwerk van de 
vakken aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en Engels mee naar huis en bereiden ze thuis 
een boekbespreking en spreekbeurt voor. Daarnaast krijgen de leerlingen uit groep 8 op vrij-
dagmiddag huiswerk mee. De leerlingen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen voor 
opgegeven taken. Enige begeleiding van u zal misschien wel nodig zijn, maar ook kunnen ze 
op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag met problemen terecht bij de leerkracht. Het 
huiswerk moet op vrijdagmorgen weer op school ingeleverd worden.  

 
Communicatie 

• Via de wekelijkse (iedere vrijdag) Paschalis Flits houden we u op de hoogte over de ontwikke-
lingen en activiteiten van de school. Op de schoolwebsite www.paschalisschool.nl kunt u alle 
schoolinformatie terugvinden. Op de website staan bijvoorbeeld het vakantierooster, de 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paschalisschool.nl%2F&data=04%7C01%7CKaily.Tiellemans%40kansenkleur.nl%7C3a288416d08f40f6e21908d976b20acb%7Cb773b321c0254a52b910bf6f75c31a10%7C0%7C0%7C637671329354551876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fJnxznRPJk%2Bz7PgYsy0PR%2BNm8J1K1DGcuhdH00q%2FSlM%3D&reserved=0
https://www.basisonderwijswijchen.nl/scholen/paschalis/personeel/
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schoolgids, de jaarkalender en nog veel meer. Er is op de website in het keuzemenu Informa-
tie ook een onderdeel “Groepsinfo's" waaronder u specifieke informatie van iedere groep 
kunt vinden.  

• Daarnaast werken wij met Parro. Parro is een app die wij gebruiken om met ouders te com-

municeren; vanuit de groepen, bijv. een leuk fotootje, vanuit de leerkracht, bijv. een uitnodi-
ging voor een oudergesprek of vanuit de school, bijv. de Paschalis Flits of andere mededelin-
gen. 

 

Voortgezet Onderwijs 
Alvorens te komen tot een advies omstreeks eind januari/begin februari 2023 kijken we naar zelf-
standigheid, concentratie, doorzettingsvermogen, werkhouding (o.a. omgaan met huiswerk), resulta-
ten in de klas en leerlingvolgsysteem. 
De kinderen krijgen dit jaar allerlei brochures en foldermateriaal over het Voortgezet Onderwijs mee 
naar huis. 
Belangrijke data: 

 Tussen 9 januari en 15 februari: Openhuis periode op alle VO-locaties.  

 11 februari: Open Dag op alle VO-locaties 

 2e week van januari: adviesgesprekken groep 8. 

 2e week van februari: adviesgesprekken groep 7. 

 8 februari t/m 5 maart: inleveren aanmeldingsformulier bij het VO (voor de huidige groepen 

8). 

 18 en 19 april: Cito Eindtoets Basisonderwijs 

 17 mei: uiterste datum berichtgeving aan ouders inzake plaatsing leerling 

 Vanaf 12 juni: Kennismakingsmiddag/avond nieuwe brugklassers 

 
Ouderhulp 
Indien er hulp nodig is bij activiteiten, dan wordt dit via klassenouder of hulpouder georganiseerd. 
Ook kan het zijn dat u via Parro hiertoe wordt uitgenodigd. 

 
SCHOOLVAKKEN 
 
Taal 
Wij werken met de methode Taal Actief, voor zowel spelling als taal. Beide methoden werken met 
dezelfde 8 thema’s per jaar. De lesstof wordt aan de hand van herkenbare situaties en realistisch 
taalgebruik aangeboden. Hierbij wordt de instructie, maar ook de verwerking, op drie niveaus 
aangeboden. Naast verwerking in het boek, oefenen de kinderen taal en spelling ook op de computer 
met de bijbehorende software.  
 
Elke week beginnen we met een themaverhaal. De onderdelen woordenschat, taal verkennen, 
spreken & luisteren, presenteren en schrijven sluiten hierop aan. Er is tijdens de lessen veel 
afwisseling tussen instructie, zelfstandig werken, werken in tweetallen of kleine groepjes. De 
kinderen vinden in de lesboeken en werkboeken leskaarten terug die ondersteuning bieden bij het 
lesdoel. Het reflecteren samen met de kinderen is een steeds terugkerend onderdeel van de les. Op 
deze manier leren we kinderen inzicht te krijgen en verantwoordelijkheid te geven over hun eigen 
leerproces. 
 
Spelling 
De methode ‘Taal Actief’ biedt elke week een nieuwe woordcategorie en werkwoordcategorie aan en 
daarnaast worden eerder geleerde categorieën herhaald. Elke week zijn er 4 spellinglessen. 
Er worden in een jaar 8 thema’s aangeboden. Elk thema omvat 4 weken.  
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Naast de verwerking in het boek vindt een deel van het oefenen ook plaats op de computer in het 
bijbehorende softwareprogramma. 
 
Woordenschat: tips voor thuis 
In onze taalmethode en begrijpend leeslessen leren de kinderen voortdurend nieuwe woorden. 
Woordenschat is een belangrijk onderdeel van de lees- en taalontwikkeling. Vandaar dat we onder-
staande tips nog mee willen geven voor thuis! 
 
Kinderen leren woordbetekenissen voor een groot deel doordat ze de woorden horen en zelf gaan 
gebruiken. Hierbij is de rol van de volwassenen om hen heen heel belangrijk.  
 
Wat kunt u doen? 
• benoem veel woorden 
• lees veel voor 
• bekijk platenboeken 
• leg veel woorden uit  
• laat kinderen veel lezen 
• zing liedjes 
• kijk informatieve kinderprogramma’s zoals jeugdjournaal en klokhuis 
• speel informatieve spelletjes op de computer of tablet 
 
Hoe kunt u dat doen? 
• Vraag wat een woord betekent. (En vraag niet: “Ken je dit woord?” Een kind zal dan al snel ja zeg-
gen..) 
• Vraag je kind of hij dit woord al eens eerder heeft gehoord. 
• Kom nog eens op een woord terug als u het weer ergens tegenkomt.  
• Help je kind de verbanden te leggen. ‘Dit is net als toen..’ Weet je nog dat we in een boekje lazen 
over.., hier zie je een …’ 
 
Het kennen van veel woorden is essentieel voor de verdere schoolontwikkeling van een kind. Door 
het kennen van veel woorden, profiteert het kind optimaal bij de andere vakken. Woordenschat is de 
basis! 
  
Belangrijk om te weten: 
• Nieuwe woorden moeten 7 keer, in verschillende vormen, aangeboden worden voordat ze beklij-
ven.  
• Woorden worden onthouden in groepjes, gebruik daarom een ‘context’ (verhaaltje) met daarin 
voor het kind bekende woorden, zodat hij ze bij dat groepje op kan slaan.  
• Het ontwikkelen van woordenschat werkt als een vicieuze cirkel. Hoe meer woorden kinderen 
kennen, hoe meer en hoe makkelijker zij nieuwe woorden bijleren.  
• Dagelijks 10 min per dag thuis lezen, betekent per jaar 622.000 woorden lezen, waardoor je 
steeds meer gaat begrijpen. 
 
Extra taalactiviteiten 
De kinderen verzorgen minstens één keer per jaar een mondelinge boekbespreking en een spreek-
beurt.  
 
Technisch lezen 
Vorig schooljaar zijn we gestart met de methode Karakter. Aan de hand van personages (karakters) 

worden de kinderen geïnspireerd om te lezen. Elke les staat er een duidelijk lesdoel centraal.  

Deze lessen worden aangeboden op 4 niveaus: 
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Aanpak 1: groepsinstructie, verlengde instructie en begeleide inoefening. 

Aanpak 2: groepsinstructie, korte verlengde instructie, begeleide inoefening en differentiatie tekst-

aanbod. 

Aanpak 3: Na de groepsinstructie gaan de kinderen zelfstandig aan de slag met eigen route met diffe-

rentiatie in opdracht- en tekstaanbod. 

Pluslezers: apart plusboek met instructie op lesdoelen van hoger Avi niveau en verdieping literatuur-

educatie. 
 

In de groepen 7 en 8 staat er elke week een les technisch of vloeiend lezen op het programma.  

Daarnaast hebben alle groepen elke week een les leesbevordering en literatuureducatie. Ook lezen 

we in de groepen 7 en 8 in duo’s of drietallen om het hardop, vloeiend en nauwkeurig lezen te bevor-

deren. 

Ook is er ruimte voor het 'vrij lezen'. Er is een klassenbibliotheek en daarnaast worden er om de zes 
weken boeken van de bibliotheek gehaald. Kinderen mogen ook een boek van thuis meenemen. Heel 
belangrijk blijft het 'bieb'-bezoek. U kunt uw kind stimuleren te lezen door hem/haar mee te nemen 
naar de bibliotheek, die voor kinderen onder de 12 jaar gratis is. Laat uw kind zelf een keuze maken uit 
de boeken. In de bibliotheek staan veel boeken nog steeds op AVI-niveau zodat uw kind op eigen ni-
veau kan kiezen. Elke dag thuis lezen blijft in de bovenbouw heel belangrijk! 
 
Begrijpend lezen 
Het doel van de begrijpend leeslessen is om de kinderen te leren omgaan met verschillende soorten 
teksten. We gebruiken daarvoor de teksten van Nieuwsbegrip, waarbij kinderen aan de hand van de 
actualiteit het begrijpend lezen oefenen. Daarnaast gebruiken we ook nog andere soorten teksten 
die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bijvoorbeeld uit de boeken van geschiedenis, 
aardrijkskunde en natuur. Maar ook teksten uit lees- of informatieboeken, verschillende tijdschriften  
of kranten.  
 
Schrijven 
Voor schrijven gebruiken we de methode Pennenstreken. In de bovenbouw van de basisschool wordt 
toegewerkt naar een leesbaar en vlot te schrijven eigen handschrift. In groep 7 en 8 kunnen leer-
lingen naar eigen inzicht werken aan een leesbaar handschrift. Pennestreken geeft ze daarvoor 6 kijk-
punten mee die ze eerder in de middenbouw aangeleerd hebben gekregen: lussen en stroken, hoofd-
letters en kleine letters, dichte en open letters, letters bij elkaar, op de schrijflijn schrijven en regel-
maat in het handschrift. De kinderen schrijven aan elkaar. De kinderen schrijven met vulpen, tenzij 
anders wordt geadviseerd.  
 
Rekenen 

Wij werken met de digitale rekenmethode Pluspunt 4.  
Het eerste deel van een les bestaat uit instructie en de 
basistaak. De inhoud van de basistaak sluit naadloos aan 
op de instructie. Loopt een kind vast, dan schakelt het 
systeem automatisch terug naar een onderliggend doel. 
Na de basistaak werkt ieder kind in het lesonderdeel ‘ei-
gen taken’. Dit zijn gepersonaliseerde taken, passend bij 
de doelen van het kind. De software analyseert de leerre-
sultaten van het kind en combineert ze met de jaarplan-
ning van de leerdoelen. Deze takenmix is persoonlijk en 
dus voor elk kind anders. Daar software nooit de leerkracht volledig kan vervangen (omdat deze de 
kinderen kent en ze dagelijks observeert), kunnen de door het systeem geselecteerde ‘eigen taken’ 
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van een kind vervangen en aangevuld worden. 
De software bepaalt in het verloop of er een makkelijkere of moeilijkere oefening wordt aangebo-
den. Of juist een oefening waarbij de leerling werkt aan kennis, inzicht en vaardigheden van een on-
derliggend leerdoel. Scoort het kind goed, dan worden er moeilijkere oefeningen aangeboden en ver-
mindert de oefentijd. Voor deze kinderen zijn er plustaken.  
In Pluspunt Digitaal verwerken de kinderen vrijwel alles digitaal. Er zijn echter opgaven die je beter 
op papier kunt maken, zoals de opgaven over meten en meetkunde. Er zijn twee werkboekjes per 
jaargroep.  
 
Wereldoriëntatie 
De educatieve methode Argus Clou bestaat uit boeken en werkboeken voor: aardrijkskunde, natuur-
onderwijs en geschiedenis. 
De groepen 5 t/m 8 werken met vijf thema’s per vakgebied per jaar. Elk thema bestaat dan uit 6 les-
sen. Les 1-2 en 4 zijn basislessen met een verwerking. Bij les 3 en 5 kiest de leerkracht voor de puzzel-
route of de creatieve route. De leerlingen krijgen na vijf lessen een samenvatting mee naar huis die 
ze kunnen leren en les 6 is de toetsles. Alle lessen worden ondersteund door digibordsoftware. Na-
tuurlijk is topografie een onderdeel van Argus Clou aardrijkskunde, halverwege groep 5 begint de 
methode al met topografie.  
Techniek 
Gedurende het schooljaar besteden we enkele keren aandacht aan techniek. Indien mogelijk doen 
we dit in samenhang met de zaakvakken. Ook bezoeken we het Junior Technovium. 
 
Engels 
We werken in groep 7 en 8 met de methode ‘Groove me’. De basis van de lessen is actuele muziek: 
bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering. Het thema van één liedje 
staat elke les centraal en wordt gebruikt om leerlingen Engels te leren. Daarbij komen alle vaardighe-
den aan bod, maar de nadruk ligt voornamelijk op het spreken en luisteren van Engels. De lessen be-
perken zich niet tot alleen de woorden uit het liedje, maar worden uitgebreid met woorden passend 
bij het thema.  
 
Uitgangspunten van Groove me zijn: 
 

 bijna alle kinderen houden van muziek, waardoor ze gemotiveerd zijn via muziek Engels 
te leren; 

 muziek geeft zelfvertrouwen; 
 muziek helpt kinderen om Engels beter te onthouden; 
 met muziek wordt Engels geleerd via: zien, kijken, horen, luisteren, zeggen, zingen, lezen, 

voelen en bewegen. 
 
Kunst en Cultuur  
Onze school is, evenals de andere basisscholen van Kans en Kleur, aangesloten bij het Cultuurknoop-
punt Wijchen. Hierdoor kunnen onze kinderen elk jaar van een mooi cultuureducatie-aanbod gebruik 
maken.  We zorgen ervoor dat ze tijdens de basisschooltijd met alle disciplines in aanraking komen: 
muziek, dans, drama, literair, audiovisueel en nieuwe media. Ook bekijken zij enkele voorstellingen. 
Daarnaast is er voor elke jaargroep keuze uit een cultureel erfgoedaanbod. Wij vinden het belangrijk 
dat de kinderen hun eigen leefomgeving goed leren kennen en waarderen. 
Eén keer per jaar verzorgen alle groepen een podiumoptreden. Hierbij treden 3 groepen van verschil-
lende leeftijden voor elkaar op. De kinderen genieten hier enorm van. Natuurlijk staan de creatieve 
vakken ook op het lesrooster. Zo vaak mogelijk komen vakken als muziek, tekenen, handvaardigheid 
en drama aan bod. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren zich creatief te uiten; dit heeft een 
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positief effect op hun ontwikkeling. Het allerbelangrijkste is echter dat de kinderen plezier beleven 
aan cultuureducatie.  
 
De Vreedzame school 

Wij, als Paschalisschool, streven om een school te zijn waarin iedereen zich betrok-
ken en verantwoordelijk voelt. Waarin iedereen op een prettige manier met elkaar 
omgaat en conflicten goed worden opgelost. En waarvan we het allemaal leuk vin-
den om iedere dag weer naar school te gaan. D.m.v. speelse activiteiten en gevari-
eerde opdrachten gaan de kinderen daar samen mee aan de slag. Wij gebruiken de 
methode ‘de Vreedzame school’ als basis voor de ontwikkeling van de sociale vaar-
digheden voor groep 1 t/m 8. Daar wordt uitgelegd welke woorden en werkwijze wij 

de kinderen leren voor bijvoorbeeld het oplossen van conflicten, het samenwerken etc. Ook de bui-
tenschoolse en tussenschoolse opvang werken op deze manier. In de school hangen de “kapstok” re-
gels vanuit ‘de Vreedzame school’ waar de kinderen, leerkrachten en ouders samen zorg voor dra-
gen.  
 
Om te zorgen dat in en rondom de school alles goed verloopt, staan hieronder onze kapstokregels 
van “De Vreedzame School” op de Suikerberg: 

• Wij zorgen dat onze school er netjes en verzorgd uitziet. 

• Wij zorgen dat het in en om onze school veilig is voor iedereen. 

• Wij gaan zorgvuldig om met elkaars spullen en de spullen van school. 

• Wees beleefd tegen iedereen en luister naar elkaar. 

• Geef iedereen de mogelijkheid om te leren. 

• Conflicten, we lossen ze op. 
 
Dit schooljaar gaan we samen met ouders en kinderen de waarden van de School uitwerken in con-
creet gedrag; Plezier, betrokkenheid, ontwikkeling en kwaliteit. Welk gedrag hoort hierbij en wat 
kunnen we van elkaar verwachten.  
 
Seksuele vorming 
Eind groep 7 en groep 8 hebben we altijd een project in de klas rondom seksuele voorlichting. De ver-
anderingen in je lichaam, de verhoudingen tussen jongens en meisjes en vooral het respect naar el-
kaar toe, maar ook onderwerpen als voorbehoedsmiddelen komen aan de orde. 
 
Bewegingsonderwijs 
Tijdens de gymnastieklessen komen spelvormen aan de orde, maar ook verschillende toestellen wor-
den gebruikt, onder andere bok, wandrek, trapezoïde en brug. We gaan gymmen in onze eigen gym-
zaal. Soms zullen we ook gebruik maken van het buitenveld. 
Tijdens de gymlessen dragen de kinderen sportkleding: T-shirt, korte broek en sportschoenen die niet 
buiten worden gedragen. De lessen worden gegeven door onze vakdocent. 
Wanneer uw kind om een of andere reden niet mee kan doen aan de gymnastiekles, wilt u dan even 
een briefje meegeven of een Parro bericht sturen? 
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ICT 
We maken gebruik van de methode Delta de Draak. Deze methode biedt 
een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m groep 8 met als doel om de leer-
lingen digitaal vaardig te maken. Er zit een duidelijke structuur in, een 
goede opbouw, een heldere uitleg en een aansprekende context voor zo-
wel leerling als leerkracht. De zorgvuldige opbouw leidt tot digitale vaar-
digheid van de 21ste eeuw.   
De methode besteedt aandacht aan:  

1. ICT-basisvaardigheden  
o.a. basisbegrippen - presentaties - besturing - tekstver-
werken  

2. Computational thinking  
o.a. programmeren - probleemanalyse - automatisering  

3. Mediawijsheid  
o.a. veiligheid - (her)kennen - reclame - mening en mens  

4. Informatievaardigheden  
o.a. zoeken - vragen - beantwoorden - filteren – evalueren 

 
De leerlingen hebben allemaal een eigen mailaccount waarmee ze inloggen op de laptop (groep 5 
t/m 8). Dit maakt o.a. het werken met (Microsoft)Teams mogelijk, maar biedt ook mogelijkheden tot 
opslag via bijv. OneDrive. 
De Paschalisschool vindt het belangrijk dat de leerlingen op ICT-gebied met plezier kunnen werken 
aan hun eigen ontwikkeling. Plezier en Ontwikkeling, twee pijlers van de school, willen we dus ook op 
ICT- gebied tot uiting laten komen. 
 
 
Verkeer 
Voor het verkeersonderwijs gebruiken we de methode: “Wijzer door het verkeer”. Voorheen kregen 
alle leerlingen van groep 7 uitgebreide verkeerslessen ter voorbereiding op het theoretisch en het 
praktisch verkeersexamen. In afstemming met VVN Wijchen hebben wij afgesproken dat we met in-
gang van het huidige schooljaar één keer in de twee jaar alle groepen 7 en 8 laten deelnemen aan de 
verkeersexamens.  
Dit houdt in dat de leerlingen van de huidige groep 7, pas volgend schooljaar zich gaan voorberei-
den op de verkeersexamens. De leerlingen van de huidige groep 8 hebben de verkeersexamens al 
behaald. 
 
Volgend schooljaar zullen wij weer met alle leerlingen van 
de groepen 7 en 8 de verkeerslessen doornemen en oefen-
examens maken. Thuis kan dan de voorbereiding plaatsvin-
den voor het praktisch examen. 
Door regelmatig met je kind te fietsen, kan het geleerde in 
praktijk worden gebracht.    
De kinderen moeten een goede fiets hebben, die voldoet 
aan de verkeersveiligheidseisen. Voorafgaand aan het ver-
keersexamen worden de fietsen op school aan een controle 
onderworpen, om teleurstellingen en problemen bij het 
fietsexamen te voorkomen. 
Verdere informatie krijgt u t.z.t. 
 
BIJZONDERHEDEN groep 8: 
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Eindtoets 
Voorafgaande aan de officiële eindtoets proberen we de kinderen alvast enigszins te laten wennen. 
Regelmatig maken de kinderen de “Proef-Citotoetsen”.  
In april wordt de landelijke eindtoets afgenomen. De uitslag wordt door de uitgever berekend en 
deze verwachten we in mei.  
 
Schoolkamp 
Alle leerlingen van groep 8 gaan op kamp van 14 juni t/m 16 juni 2023. 

Meer informatie volgt t.z.t. 
 
 
 
Hebt u na het lezen van deze groepsinfo nog vragen, dan kunt u altijd bij de leerkracht terecht en evt. 
een afspraak maken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Sjuul Aerts (7/8a) 

Maria Baltussen (7/8b) 

Dianne Theunissen (7/8b) 

Leontien Hermens (7/8c) 

Kaily Tiellemans (7/8c) 

 


