Zo gaat het in groep 8

“Wie niet probeert,
wie niet leert!”

Aantal leerlingen: 19
Leerkracht: Valeska

Uw kind staat centraal
Rekenen en taal in de ochtend

of op te voeren. Er zitten ook veel toekomstgerichte

Het laatste jaar, de laatste loodjes. En die proberen

lessen in, zoals omgaan met digitale media via

we zo optimaal mogelijk te benutten. Daarom

Media Masters en wetenschap en techniek via

krijgt uw kind elke ochtend

FutureNL. Wij willen graag

reken- en taalonderwijs via

dat uw kind zich zo breed

het programma Snappet op
de laptop. Op deze manier
kunnen wij per kind zien
waaraan gewerkt moet worden.
Na de klassikale instructies
gaat uw kind zelfstandig aan
de slag met alle persoonlijke

Tijdens de lessen wordt bewust
ruimte gemaakt voor bewegend
leren. Zo komt er meer zuurstof
vrij, waardoor de kinderen de
lesstof beter kunnen opslaan.
Het is ook nog eens gezond voor
ons lijf en hersenen.

mogelijk kan ontwikkelen. Zo
leert uw kind, naast wat hij of
zij moet kunnen voor op de
middelbare school, ook sociale
en culturele omgangsvormen,
samenwerken, doorzetten
en andere vaardigheden

leerdoelen. Door uw kind

voor de toekomst, zoals

verantwoordelijk te maken

probleemoplossend denken.

voor zijn of haar eigen leren,
voelt hij of zij zich ook verantwoordelijk voor wat ze

Altijd aandacht, en extra zorg als nodig

willen leren. Natuurlijk kan juf Valeska zelf ook de

Juf Valeska heeft alle hulp die ze nodig heeft

resultaten monitoren. Dit gebeurt non-stop als de

binnen handbereik, bijvoorbeeld op het gebied van

kinderen aan het werk zijn. Hierdoor kan zij continu

gedrag, taal, rekenen, IT, Nederlands als 2e taal en

hulp bieden en voorkomen dat er fouten inslijpen.

hoogbegaafdheid. Gespecialiseerde collega’s bieden
steun en advies op aanvraag. De leerkrachten hebben

In de middag thematische activiteiten

ieder kind goed in beeld en kunnen, als dat nodig of

‘s Middags gaat uw kind aan de slag met allerlei

gewenst is, altijd intern begeleider Hannah om hulp

activiteiten binnen één (wisselend) thema. Alleen of

vragen.

in groepjes werken ze aan vakken als geschiedenis,
aardrijkskunde, Engels en natuur. Ze krijgen muziek
of gaan creatief aan de gang door iets te knutselen

‘Worden wie je bent, met eigenaarschap de toekomst tegemoet’

