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Met een rugzak vol
bagage naar de brugklas

Groep acht …
en door!

Groep acht is een bijzondere groep binnen de school. De leerlingen
van groep acht gaan aan het einde van dit schooljaar de school verlaten
met hun rugzak vol met alles wat ze geleerd en ervaren hebben op de
basisschool. Van klein kleutertje tot beginnende puber, ze zijn klaar
voor de volgende stap!

Hoe maak je zéker dit
jaar het beste jaar voor
je achtste groepers?
Maar wat als ze niet helemaal
klaar zijn voor de volgende stap,
omdat bijvoorbeeld door de lockdowns de ontwikkeling anders is
verlopen dan gewenst. Dit jaar is
nog niet voorbij en in de maanden
die voor ons liggen, is het belangrijk
de achtste groepers alles mee te
geven wat ze nodig hebben om
een succesvolle start op hun
volgende school te maken. Zowel
cognitief als sociaal emotioneel.

Lessen in geluk
Leerlingen die lekker in hun vel
zitten, presteren beter op school.
Gun jouw leerlingen van groep acht

gelukslessen en geef ze de les
van hun leven! Met de lessen
de Gelukswijzer – lessen van
Gelukskoffer, speciaal ontwikkeld
voor groep acht – gaan de leerlingen op ontdekkingstocht naar
zichzelf en onderzoeken ze aan de
hand van opdrachten waar zij goed
in zijn en gelukkig van worden.
Deze lessen zijn niet alleen
waardevol voor iedere leerling,
maar ook een krachtig middel om
groep acht op een bijzondere
manier af te sluiten. Meer info:
www.onderwijsadvies.nl/geluk

We maken graag een aanbod
op maat voor de hele klas,
een groepje of een enkele leerling

Klaar voor de brugklas,
stevig in je schoenen

Leren leren, straks een
stapje voor op de rest

Het is voor leerlingen altijd spannend om de overstap naar de brugklas te maken. Dit jaar zal daarop
geen uitzondering zijn. Wat wel uitzonderlijk is, is dat de leerlingen veel
contact met elkaar hebben moeten
missen. Sommige leerlingen hebben
het moeilijk, zijn van nature al
onzeker en deze tijd helpt daar niet
bij. Ook deze leerlingen verdienen
het om stevig in hun schoenen de
nieuwe school binnen te stappen
na de zomervakantie.

In de brugklas krijgen leerlingen
meer huiswerk, bovendien van
verschillende vakken per dag. Ze
moeten vreemde talen leren. Dat
vraagt vaardigheden als plannen,
organiseren en ook het leren leren.

We kunnen leerlingen die de stap
naar de nieuwe school zo spannend
vinden, dat het ze in de weg gaat
zitten helpen. In kleine groepjes
of individueel werken we aan hun
sociale vaardigheden om bijvoorbeeld makkelijker vriendschappen
te sluiten en een positiever zelfbeeld
te creëren. Maar ook faalangst of
sombere gevoelens die een goede
start in de weg staan kunnen verholpen worden.

Gelukkig kun je daar al in groep acht
mee beginnen. Tijdens deze training
die aan kleine groepjes leerlingen
gegeven kan worden, kijken we
naar de soorten huiswerk en hoe je
grote brokken huiswerk het beste
kunt aanpakken, oefenen we focuslezen én snellezen, maar krijgen de
leerlingen ook manieren aangereikt
om woordjes te leren.
Deze training is niet
specifiek voor kinderen
met ADHD, maar
is voor hen wel
heel handig.

Zo wordt dit jaar groep acht het
beste jaar en dat hebben jouw
achtste groepers verdiend!

Schooladvies

Eindsprint inzetten

Het afgelopen jaar hebben alle leerlingen veel thuisonderwijs gevolgd.
Voor hen is dat niet ideaal, maar
als leraar zeker niet. Want je hebt
minder contact en mogelijk dus
ook minder goed zicht op waar de
leerlingen staan in hun ontwikkeling. Door het afnemen van de NIO
(Nederlandse Intelligentietest voor
Onderwijs) krijg je snel inzichtelijk
hoe ver jouw leerlingen zijn in hun
ontwikkeling.

In kleine groepjes of individueel
kan de laatste maanden van groep
acht gewerkt worden aan specifieke
aandachtsgebieden van taal en/
of rekenen. Onze adviseurs helpen
hier niet alleen de leerlingen, maar
zeker ook de leraar. Deze heeft
meer tijd voor de ‘gewone’ dingen
die in groep acht aan de orde
komen en kan de extra begeleiding
over laten aan onze adviseurs.

De resultaten vormen een onderbouwde ondersteuning bij het
bepalen van de onderwijsbehoefte
en de prioriteit voor de rest van
het schooljaar. Je kunt de NIO
ook gebruiken om je schooladvies
bij te stellen.

Zo wordt dit jaar groep acht het
beste jaar en dat hebben jouw
achtste groepers verdiend!

De overheid heeft gelden ter beschikking gesteld om
achterstanden op cognitief en/of sociaal emotioneel gebied
die zijn ontstaan door Corona, weg te werken. Vraag na waar
subsidie beschikbaar voor is. We helpen je graag.

Ja!
Mijn groep acht verdient de
beste afsluiting van dit jaar!
Wil je meer weten over hoe je voor jouw
groep achters het jaar nog zo waardevol
mogelijk kan maken? Neem dan contact
met ons op.
Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
079 329 56 00
info@onderwijsadvies.nl

www.onderwijsadvies.nl

