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Informatiefolder nieuwe schooljaar  

Dit is de informatiefolder van groep 8 
 
Directeur:   Monique van Steijn 
Intern begeleiders:  Marian van den Nouland (maandag t/m woensdag) 

Paula van der Poel (donderdag)   
Website:   www.kindercampusjoseph.nl/ 
 

Algemeen 
 
Groepsplannen 
Alle groepen werken met groepsplannen. Deze worden gemaakt aan de hand van resultaten en 
observaties. De leerlingen worden in niveaugroepen gedeeld.  
Groep 1-2 werkt met vier niveaus; de groepen 3 t/m 8 hanteren drie niveaus. 
 
Werken in niveaus 
We werken tijdens rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen in drie niveaus. Elk niveau 
heeft een andere aanpak. 
Aanpak 1: deze leerlingen werken met de basisstof en krijgen extra instructie van de leerkracht.  
Aanpak 2: deze leerlingen hebben een gemiddeld niveau. Zij werken met de basisstof. 
Aanpak 3: deze leerlingen krijgen een verkorte instructie. Naast de basisstof krijgen zij 
uitdagende/verdiepende opdrachten. De plusleerlingen werken onder andere met Acadin. 
 
Leerlingvolgsysteem 
In januari worden Citotoetsen afgenomen. De resultaten worden genoteerd in het 
leerlingvolgsysteem. De uitslagen van de Citotoetsen en de methodetoetsen worden op het rapport 
vermeld. 
In april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. 
 
Scol 
Scol is een meetinstrument voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Deze wordt twee keer per jaar 
ingevuld door de leerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook zelf een vragenlijst in. Eventuele 
bijzonderheden worden met u besproken.  
 
Vragenlijst Sociale Veiligheid 
De leerlingen uit groep 6, 7 en 8 krijgen één keer per jaar een anonieme vragenlijst die de 
veiligheidsbeleving meet. De vragenlijst is van Venster Primair Onderwijs en bestaat uit ongeveer 15 
vragen.  
 
Gesprekken 
Aan het begin van het schooljaar zijn er individuele kennismakingsgesprekken voor de groepen 3 t/m 
8. De gesprekkencyclus van de overige gesprekken kunt u vinden in de schoolgids. Bij eventuele 
vragen of zorgen kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht om een afspraak te maken.  
 
Rapporten 
De leerlingen krijgen in februari en juni een rapport. 
 
Communicatie met u als ouder 
U ontvangt alle informatie en brieven via Schoudercom. Wilt u een eventuele wijziging van uw  
e-mailadres zelf aanpassen in Schoudercom onder het kopje ‘mijn gegevens’?  
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U kunt uw kind ziek melden door een bericht te versturen aan de desbetreffende leerkracht via 
Schoudercom. Het liefst tussen 08:00 uur en 08:30 uur. 
 
Verjaardagen 
Wij vieren graag de verjaardag van uw kind. Er mag getrakteerd worden, echter niet op chips en 
snoep. Wilt u de datum wel van tevoren overleggen met de groepsleerkracht? 
 
Schoolmelk  
Onze school biedt de mogelijkheid van schoolmelk aan. Voor meer informatie en aanmelden, 
wijzigen of aanmelden kunt u terecht op de volgende website: www.campinaopschool.nl.  
 
Kanjertraining 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan. In alle groepen wordt de 
Kanjertraining gegeven. Er wordt onder andere aandacht besteed aan sociale vaardigheden, 
samenwerken en omgaan met verschillen. De leerkrachten zijn gecertificeerd om deze lessen te 
geven.  
 
Lessen ‘Kriebels in je buik 
Naast de Kanjerlessen worden ook jaarlijks in iedere groep lessen over lijf en relaties gegeven. 
 
Hulpouders 
Voor diverse activiteiten hebben we uw hulp nodig, bijvoorbeeld de luizencontrole, techniek- en 
verkeerslessen en museumbezoek. Iedere groep heeft twee klassenouders. Uw hulp wordt erg op 
prijs gesteld. 
 
Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op school. Neemt uw kind een mobiele telefoon mee naar 
school, dan moet het mobieltje ingeleverd worden bij de leerkracht. De leerkracht legt de telefoons 
in een la die op slot kan. Na schooltijd kunnen de mobiele telefoons weer opgehaald worden bij de 
leerkracht. 
 
Meer informatie 
Verdere informatie kunt u vinden in de schoolgids. De schoolgids kunt u ook vinden op de website: 
www.kindercampusjoseph.nl 
 

Groep 8 

 
Leerkrachten 
Groep 8:  Joyce van Klaveren 
Groep 7/8: Jeanette Loos 
 
Buitenspelen 
We spelen buiten van 10.45-11.00 uur en van 13.00-13.15 (na de lunch). 
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Taal  
Voor taal gebruiken we de methode Taal in beeld. Elke week zijn er vier lessen, onderverdeeld in: 
woordenschat, spreken en luisteren, taalbeschouwing en schrijven. Deze vier onderdelen staan ook 
op het rapport. Aan het eind van een blok is er een methodetoets.  
De leerlingen houden in groep 8 een boekbespreking. 
 
Snappet Rekenen en spelling 
We werken met rekenen en spelling met Snappet. 
Snappet heeft de leerstof uit diverse methoden verwerkt tot digitale 
leeropgaven die door de leerlingen worden gemaakt op een laptop. We 
blijven dezelfde methoden gebruiken, alleen krijgen de leerlingen nu 
voor de verwerking een tablet in plaats van een werkschrift. De verwerking, evenals de extra 
oefenstof, wordt aangeboden op het eigen niveau. Voor de leerlingen met een ernstig leesprobleem 
of dyslexie biedt Snappet de mogelijkheid om de tekst voor te lezen.  
Door een directe verwerking van de gemaakte leerstof ontvangt de leerling onmiddellijk feedback en 
is er voor de leerkracht een foutenanalyse zichtbaar. De voortgang van de leerlingen kan op deze 
manier worden gevolgd, waardoor de leerkracht tijdens de les gerichte ondersteuning kan bieden. 
Vanaf dit schooljaar ondertekenen de leerlingen een ouders een omgangscontract voor het gebruik 
van de laptop.  
 
Technisch lezen 
Voor technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. We starten de ochtend met 20 minuten 
lezen. Een aantal kinderen oefent in deze leestijd met de juf apart gericht op bepaalde problemen. 
 
Begrijpend lezen 
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Lezen in beeld en Nieuwsbegrip.  Naast de methode 
wordt er geoefend met diverse soorten leesteksten. 
Elk blok wordt afgesloten met een bloktoets. 
 
Engels 
Voor Engels gebruiken we de digitale methode Take it Easy. Tijdens de lessen wordt vooral Engels 
gesproken. Thuis worden woordjes geleerd. Een blok wordt afgesloten met een toets. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wereldoriëntatie 
Hieronder vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs en techniek. We 
werken met de methode Topondernemers. Wat je zelf ontdekt, onthoud je het best! Dat is het 
principe achter TopOndernemers. De methode laat leerlingen op vele verschillende, nieuwe en 
verfrissende manieren werken aan geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek. 
TopOndernemers is gebaseerd op de theorie van de Meervoudige Intelligentie: leerlingen ontdekken 
de wereld via thematisch onderwijs. TopOndernemers stimuleert het ondernemende gedrag van 
kinderen. De leerkracht treedt hierbij coachend op. De onderwerpen worden afgerond met een 
muurkrant, werkstuk, Powerpoint, presentatie, enz.  
De leerlingen leren ook de topografie van de wereld. 
 
Techniek  

http://www.taalinbeeld.nl/Spelling-in-beeld.htm


Kindercampus Joseph, Achterweg 7, 2161 GA Lisse 

Naast Topondernemers wordt de methode Techniektorens gebruikt. Praktische opdrachten worden 
hierbij door de leerlingen uitgevoerd met behulp van opdrachtkaarten. De hulp van ouders is hierbij 
zeer wenselijk. 
 
Expressie  
Gedurende de schoolweek worden er ook teken-, handvaardigheid- en muzieklessen gegeven. Om de 
week krijgen de kinderen muziekles van een vakdocent. 
 
Verkeer 
Voor verkeer gebruiken we de Verkeerskrant. Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland. De 
veiligheid en de eigen verantwoordelijkheid staan in de lessen centraal waarbij is gekozen voor 
actuele verkeerssituaties. Drie keer per jaar worden er praktische verkeerslessen gegeven. Deze 
lessen behoren bij de methode School op Seef. 
 
Lichamelijke opvoeding 
De kinderen gymmen twee keer in de week. Zij hebben een korte broek, een T-shirt met korte 
mouwen, gymschoenen en een handdoek nodig. Leerlingen met lange haren moeten hun haren 
vasthebben met een elastiekje. Indien uw kind een keer niet mag douchen, laat het de leerkracht dan 
even weten via Schoudercom of geef uw kind een briefje mee. 
 
Gymtijden: 
Groep 8: maandag     08.30 – 09.15 uur 
                             donderdag  11.30 – 12.15 uur 
Groep 7/8: maandag     9.15 – 10.00 uur 
  donderdag  10.45 – 11.30 uur 
 
De vakleerkracht is juf Lisanne. 
 
Huiswerk 
De leerlingen krijgen elke week twee huiswerkopdrachten: rekenen en taal/spelling.  Deze moeten 
op maandag meegenomen worden, het wordt dan gezamenlijk nagekeken. Ook krijgen de leerlingen 
huiswerk van Engels, verkeer en topografie.  
 
Boekbespreking 
Alle kinderen houden in groep 8 een boekbespreking. Het rooster hangt in de klas.  
 
Kamp 
Na de meivakantie gaan we op kamp. Er wordt van u een eigen bijdrage gevraagd. 
 
Gruitdag 
Woensdag is ‘Gruitdag’. Op deze dag eten de leerlingen in de kleine pauze fruit en/of groente (indien 
mogelijk). 
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