- Op de info-avond van groep 8 -

1. Wie is meester Derrick?

Lisette, Lotte, Lieke en Loes.

Modelbouw.

Wielrennen

Beroemde plekken uit WOII bezoeken.

We wonen hier,… in Skoatterwald.

2. Waaraan heeft uw kind behoefte op school, ………
wat is voor uw kind belangrijk om tot ontwikkeling/leren te komen?

Opvoeden, ruimte, affectie,
stabiliteit, eerlijkheid, kind
mag kind zijn …

3. Zorg op de Roerganger:
(Handelingsgericht werken)

Vakken

Intensief ARR
(minder
basisstof en
extra hulp op
niveau)

Basis ARR
(basisstof)

Gevorderden ARR
(compacte basisstof
en extra werk,
vaak verdieping)

PLUS ARR
Octoplus
Ingenium of
Bornego 8 plus

Namen

Namen

Namen

Namen

Rekenen
Spelling
Begr lezen
Technisch lezen

Gedrag

Intensief: V of IV scores (… of dalende ontwikkelingslijnen)
Basis: III en II scores (… en goede ontwikkelingslijnen)
Gevorderd: hoge II en I scores (… en goede ontwikkelingslijnen)
Plus: Op alle gebieden I+ scores (… + zelfstandig, taakgericht,
leergierig , verantwoordelijk voelen voor eigen prestaties ed)

Contactlijnen:
Eerste contact verloopt via de leerkracht. Leerkracht kan met IB overleggen.
Mogelijk om direct contact te zoeken met de IB. IB heeft groot netwerk van contacten.
Intern begeleider is ook contactpersoon voor andere betrokken in de zorg rondom een leerling.
Vragen over leren en gedrag zijn ook haar/zijn specialiteit.
Contact met school:
- Ouderportaal (Parnassys) en via Social Schools.
- Spreekkwartier en rapportbespreking, op verzoek van ouders en/of leerkracht is IB-er aanwezig.
- Spreekkwartier maandelijks (op de middag), ……rapportbespreking halfjaarlijks!
- Tussentijds contact is natuurlijk ook altijd mogelijk,…blijf niet te lang ergens mee lopen, trek op tijd
aan de bel, een mailtje is zo verstuurd! Bellen kan natuurlijk ook!

4. Specifieke groep 8 zaken:
- Om de maandag juf Froukje. (1x per 2 weken dus)
- Iedere vrijdagmiddag gym.
- Dinsdag huiswerk opdracht, dan de week erop een dictee.
(Start na de herfstvakantie: Engels: woorden en zinnen)

- Wo toetsen. (BLINK, Test jezelf,…. op school)
- Spreekbeurt/boekbespreking. (1 per jaar, thuis voorbereiden)
- Eigen Blink-onderzoek en presentatie. (4 per jaar bij BLINK,.. op school)
- Werkstuk. ( 1 per jaar, thuis maken.)
- Afscheidsfilm of afscheidsmusical? (We stemmen hierover in december in de klas)
Klassenouder(s):
-?
- 3 jaar in functie mag.
- 3x vergaderen, 5x versieren, 1x cadeau leerkracht.

5. Voortgezet onderwijs:

- Januari: Laatste DIA toets ronde lvs (M8).
- Plaatsingswijzer wordt nu helemaal ingevuld (gr 6, 7 en 8).
- Begin februari: Gesprekken met ouders, kind en leerkracht
over het niveau + profiel (advies) en de schoolkeuze.
- 1 maart: De aanvragen voor het VO zijn opgestuurd.
- Eind april: Kinderen maken de ROUTE 8 - eindtoets.
(https://route8.nl/leraar)

- Eind mei: Plaatsing in het VO is bekend.
VO:
- VMBO-Basis
- VMBO-Kader
- VMBO-T
- HAVO
- VWO (ath. of gymn.)

Profielen (bij het advies):
- Basisprofiel (alles klopt)
- Plusprofiel (heeft nog wat over)
- Bespreekprofiel (komt net te kort)
- Disharmonisch profiel
(duidelijke oorzaak van lagere scores, denk aan
dyslexie, ADHD, ziekte enz)

Advies basisschool is leidend,…plaatsing is adhv dit advies !
(De VO school moet advies volgen)!

6. Spelers op de markt:

Bornego:
Biedt 3 niveaus aan,…
geen dakpansysteem!
(T, HAVO, VWO)

Aeres (was Nordwin):
Alle 3 de VMBO niveaus (met een groen randje),….
ze werken met dakpangroepen! (Basis, Kader en T)
Er zijn 6 sectoren:
- Plant en productie
- Groen en recreatie
- Bloem en design
- Dier en welzijn
- Voeding en gezondheid
- Groene techniek

OSG:
Biedt 3 niveaus aan,….geen dakpansysteem (wel een JENA
stroom, eerste 3 jaar). Sport/Lifestyle (T, HAVO en VWO)!

Let op: Het Bornego en
OSG hebben hun Basis
- en Kader onderwijs
samengevoegd : Er zijn
7 profielen, men werkt
met leertaken op 2
verschillende locaties!

7.

Vragen?

