
 

 

 

 

 

 

Veranderingen van groep 6 naar groep 7 

• De leerlingen krijgen een agenda waarin ze zelf hun weektaak en 
hun huiswerk noteren. De agenda blijft op school. 

• Na de herfstvakantie krijgen de kinderen minimaal twee keer per 
week huiswerk. Als het huiswerk niet gemaakt of meegenomen is 
dan moet het na schooltijd op school gemaakt worden. 

• Vier bijzondere huiswerkopdrachten: twee boekverslagen, een 
biografie, een interview.  

• Huiswerkopdrachten voor taal. 
• Engels in het lesprogramma. 
• De spreekbeurt en het werkstuk worden op school gestart onder 

begeleiding. 
• Op vrijdagmiddag nablijven tot maximaal 15.45 uur indien de 

weektaak niet af is, hier rekening houdend met niveauverschillen. 
• Indicatieadvies. Informatieavond volgt. 
• Kinderen mogen in het Boekenparadijs werken. Hiervoor mogen 

zij in het begin van het schooljaar solliciteren. 
• Tip: Ondersteun uw kind thuis in het omgaan met sociale media. 

Belangrijk 

• In groep 7 werken wij aan: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, 
zelfreflectie, werkhouding, weerbaarheid. 

• Ouders: begeleiden en loslaten. 
 

 

 

Belangrijke data 

• Oktober: info-avond voortgezet onderwijs. 
• Open dagen VO-scholen januari / februari.  
• Boekverslag 1:  28 oktober. 
• Boekverslag 2: 16 maart. 
• Indicatieadvies – zie jaarkalender.   
• Verkeersexamen april/mei. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Biografie  (thema Helden van taal). 
• Interview  (thema Geluk van taal) 
• Zie de Bewaarflits, jaarkalender, website en de wekelijkse 

Kwikflits voor de overige data. 
• Elke woensdag wordt de Kwikflits verstuurd. Dit is de 

digitale informatiebrief van de school. 
• Download de Klasbord app, voor leuke en specifieke 

informatie over de groep. Kunt u d.m.v. een like/duimpje 
aangeven dat u het bericht gezien heeft? 

Contact 
Basisschool De Kwikstaart 
Randhoornweg 33 
1422 WX Uithoorn 
Tel. 0297  522740 
marion@dekwikstaart.nl (administratie) 
www.dekwikstaart.nl 
Per mail kunt u ook contact opnemen met de leerkracht: 

voornaam leerkracht@dekwikstaart.nl 

 

 

 

 

Het schooljaar 
Verkeersexamen (theorie en praktijk). Goedgekeurde fiets noodzakelijk.  
 
Nieuwe schrijfmethode Klinkers en nieuw schrijfgerei. Ook starten wij met 
de volgende nieuwe methodes: Meander (aardrijkskunde), Naut 
(natuur/techniek), Brandaan (geschiedenis), Beter Bijleren (begrijpend 
lezen), Groove.me (Engels). 
 
Indicatieadvies 
De leerlingen krijgen een indicatieadvies in groep 7. Het indicatieadvies 
wordt o.a. gebaseerd op de resultaten uit het leerling volgsysteem 
(resultaten CITO en methodetoetsen) en de werkhouding van de leerling. 
 

Schoolkeuze 

Informatieavond  van PO naar het VO voor ouders. Zie jaarkalender. 

GGD  

Controle aan het begin van het schooljaar.  

Jaarbrief groep 7 

Praktische zaken 
 Elke dag nemen de kinderen een 10-uurtje mee. Geadviseerd wordt om water en 

fruit mee te geven.  

 In de week na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt 
u luizenouder zijn, geef dit dan aan bij de leerkracht. 

 Voor het computergebruik dienen de kinderen oortjes mee te nemen. 

 De kinderen kunnen overblijven. Aanmelden kan via www.solidoe.nl 

 Regelmatig worden er ouders gevraagd om te helpen bij activiteiten. Dit wordt 

gemeld in de Kwikflits en/of op Klasbord. De intekenlijst hangt op het raam in de 

klas. 

Schrijfprotocol-Pennenbeleid 

Wij vragen de leerlingen om secuur met het schrijfgerei om te gaan. Wij verschaffen de 

pen één keer in groep 4 en indien nodig één keer in groep 6. Is het potlood/ de pen 

tussentijds kwijt of kapot dan dient de leerling via de leerkracht een nieuw potlood of 

nieuwe pen aan te schaffen. De kosten hiervoor bedragen één euro.   
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