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GROEP 7

Informatieavond
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Leerkrachten

• 7a

• Bianca de Saegher-Dop         ma, vr

• Simone Dijkstra-Muis di, wo, do

• 7b

• Marlien Hammink ma, do, vr 

• Nadeche Thien di, wo
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Leerkrachten

• Interne begeleiding
• Jeannette Vos

• Bouwcoördinator
• Bianca de Saegher-Dop
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Algemene punten
• Aanspreekpunten : Leerkracht(en)

Bouwcoördinator 

Zorgcoördinator 

Directeur (Maurice Boonstra)

• Contact school :Website (informatie, verslagen) nieuwsbrief, school-

gids, Social Schools

• Weektaak (met informatie) 

• Aanvang les 08.30 uur / deur open 08.20 uur

• Kleine mededelingen 08.15 uur

• Zoveel mogelijk op fiets/lopend naar school

• Fietsen in fietsenkelder / niet fietsen op het schoolplein

• ‘zoen-en zoefstrook’ één richtingsstrook / niet ‘parkeren’ 
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• Omgekeerde 10-minuten gesprek

• Gruit-school / traktatie

• Kleine pauze 10.00 – 10.15 uur

• Gym: gymschoenen/ washandje / deoroller (!)/ handdoek

• Rots & Water, 6x rond de herfstvakantie 

• Rapport/vorderingen: ParnasSys (wachtwoord nodig)

• Verlof per e-mail aanvragen bij directie (directie@obblaricum.nl )

• Ziekmeldingen via mail/telefoon vanaf 8.00 uur 

(administratie@obblaricum.nl / voornaamleerkracht@obblaricum.nl

• Mail graag naar beide leerkrachten

• E-mail / telefoonnummers die veranderd zijn sinds vorig jaar doorgeven

aan klassenouders

• Klassenouders + ouderparticipatie bij excursies en verkeersexamen

mailto:directie@obblaricum.nl
mailto:administratie@obblaricum.nl
mailto:leerkracht@obblaricum.nl
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Huiswerk

• 1x in de week ‘maak’- huiswerk (woensdag).

• Soms opdracht tussendoor.

• Diverse werkstukken/projecten waar ook 
thuis aan gewerkt kan/moet worden.

• Leer/maakwerk Engels en wereldoriëntatie. 

• Topomaster
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Spreekbeurt en werkstuk

• Spreekbeurt :  Eigen belangstelling

• Werkstuk : • In de klas voorbereiden in “klad”

– Onderzoeksvragen

– Hoofdstukindeling

– Informatie verzamelen

– In klad schrijven / evt. trefwoorden

– Laten zien / paraaf

• Thuis uitwerken in het “net”

– Plaatjes  erbij 

– Goede lay-out

– Bronvermelding (ook internetsites)/voor- en nawoord

• Werkstuk over onderwerp nav bezoek Naturalis en Corpus
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Boekbespreking

Over welke schrijver houd jij je boekbespreking en waarom dit boek? 

Geef een korte samenvatting van het leven van de schrijver. 

Schrijft hij/zij altijd hetzelfde genre?

Schrijft deze schrijver ook series of juist losse boeken?

Schrijft hij/zij altijd voor hetzelfde publiek (kinderen of 

volwassenen en dezelfde leeftijdscategorie)?

Vertel kort de inhoud van het gelezen boek.

Verklaar de titel van het boek.  

Welk genre heeft jouw gekozen boek?

In welk perspectief is het boek geschreven? (Vanuit de ik-verteller of de   

hij-verteller.) Leg uit met een stukje tekst.

Vertel over de tijd in het boek. (In welke tijd speelt het zich af, hoe lang     

duurt het verhaal, is het chronologisch, zijn er flashbacks?)

Waar speelt het verhaal zich af?

Geef jouw oordeel over het boek.

Een boekbespreking duurt optimaal 10 minuten en

maximaal 15 minuten.
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Staal

Taal en Spelling
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Methodes
Engels Studievaardigheden

Begrijpend lezen
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Rekenen

- Nieuwe methode Wereld in Getallen 

- 4 blokken, 6 thema’s

- Basisles daarna verwerking op 3 niveaus

- Extra werk iedereen op eigen niveau
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Rekenen opbouw

- Per les 1 leerdoel

- Weektaak op 3 niveaus (minimum, basis, plus)

- Extra + sommen (op niveau en past aan)

**  Les 3 projecttaak (meten, geld etc)

- Geen boek, maar via digibord

- Verwerking op Snappet (uitrekenschrift)
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ICT/Snappet

- Elk kind een tablet

- Verwerking rekenen

- Wereldoriëntatie

- Extra: studievaardigheden, automatiseren, begr.lezen

- Microsoft office; word, ppt etc. 

- 100 euro per jaar huur.

- Eigen koptelefoon/ ‘oortjes’ mee.  
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Wereldoriëntatie

Blink 
Eigentijds (geschiedenis)

Grenzeloos (aardrijkskunde)

Binnenstebuiten (natuur/techniek)



Data activiteiten

September

15 excursie Corpus/Naturalis

aansluitend start werkstuk

19 week tegen pesten

26 t/m 30 week v/d pauzehap

Oktober

5 t/m 17 Kinderboekenweek

14 finale voorleeswedstrijd

17 t/m 23 herfstvakantie

24 studiedag

27 oudergesprekken

November

1 Oudergesprekken

18 t/m 25 week v/d mediawijsheid

21 Sint versieravond

25 Excursie Beeld en Geluid

December

5   Sinterklaas

6   studiedag

22  Kerstkoken/maaltijd

Schaatsen Brink 

26 Kerstvakantie

Januari

18 studiedag 

30 start poëzieproject bovenbouw

Februari

16 rapport mee

17 studiedag

20 voorjaarsvakantie



April

6/7 april verkeersexamen

Anne Frankhuis/Hollandse Schouwburg

13 lentefeest

24 meivakantie

Mei

24 studiedag

Juffendag

Sportdag

NB. Kamp groep 7 is afgeschaft

Maart

13 t/m 17 week v/h geld

27 start WO II project

30 klassenlunch 

Juli

3 algemene infoavond

10 stoeltjesmiddag

21 laatste schooldag
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Dank voor uw 

aandacht.


