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Welkom in groep 7-8!

Mijn naam is Manon van Summeren en dit wordt het 
vierde schooljaar dat ik in groep 7-8 sta op basisschool 
Klim Op. Ik ben 28 jaar oud (of jong) en woon in Uden 
samen met mijn vriend Luuk.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn in 
de klas en dat er op een prettige manier met elkaar en de 
spullen wordt omgegaan. Naast de omgang met elkaar is 
het ook belangrijk dat iedereen fijn kan werken zodat er 
goed aan leerdoelen gewerkt kan worden. 

Voor dit schooljaar hoop ik dat we veel van en met elkaar 
mogen leren. Ik hoop dat het een super gezellig schooljaar 
wordt!
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Inhoud



Het leesbankje op de 

gang wordt volop gebruikt.

We beginnen rustig in tweetallen.

De klas 



Aan de statafel mag ook 

gewerkt worden.

De instructietafel kan door

groepjes gebruikt worden om

aan samen te werken.

De klas



Info  

• Huiswerk groep 8
• Na de herfstvakantie tot aan de meivakantie

• Leerlingen of ouders bevestigen deelname (niet 
verplicht) 

• Verantwoordelijkheid, eigen keuze

• Woordjes leren, topografie, werkbladen etc.

• Huiswerk overig
• Leerlingen die graag oefenen met ander werk (ook 

groep 7) mogen dit altijd aangeven. Er wordt dan 
gezorgd voor oefenmateriaal voor thuis.



Info  

• Presentaties

• Boekbespreking 1x

• Individuele presentatie 1x

• Project presentatie na ieder thema



Info  

Gym op dinsdag en vrijdag

• Dinsdag met eigen klas 

– Om 8.30 uur beginnen 

– Verzamelen bij de gymzaal (vanaf 8.20 uur)

• Vrijdag in eigen jaargroep → vakdocent

• Op dit moment rond ik nog een aantal 

opdrachten af van de gymopleiding.



Info  
Verjaardagen 

• Polonaise feest of limbodans feest

• In de bovenbouw zonder ouders

• Foto’s komen op Social Schools



Info  
Social Schools

Om een goede werk/privébalans te behouden ben 

ik bereikbaar via Social Schools op werkdagen van 

7.30 – 17.00 uur. Een berichtje sturen mag altijd 

buiten deze tijden, maar ze worden beantwoord in 

de aangegeven tijd. 



Hoe werken we in de klas?
Weektaak 

• Dagtaken

– Verplicht 

– Verwerking van 

de instructie 



Hoe werken we in de klas?
Weektaak 

• Vaste taken

– Zelfstandig werken 

– Kunnen variëren per 
leerling

– Niet verplicht alles 
af

– Kleurtjes eerst



Hoe werken we in de klas? 
Portfolio en onthoudschrift

• Portfolio:
– Verzameling van doelenformulieren, tekeningen, 

mindmaps, verhalen etc.

– Kijken op leermuur welke doelen centraal staan

• Onthoudschrift: 
– Stappenplannen, doelen, handige tips en schema’s 



Hoe werken we in de klas? 
Samenwerken en overleggen

• We helpen elkaar en daarmee de juf

• Groepsdoorbrekend bij verschillende vakken 

(begrijpend lezen, verkeer, W.O., technisch 

lezen)

• Het is belangrijk dat kinderen leren om zich 

mondeling te verwoorden



Hoe werken we in de klas? 
Omgang met spullen en elkaar

• We zorgen er samen voor dat de klas netjes blijft

• We werken netjes in het schrift of werkboek

• We verzorgen allemaal een plantje

• We maken iedere week een speciaal 

compliment voor een klasgenoot



Project

• Alle groepen 7-8 naar Megen

- Werken in thema’s 

- Leren presenteren

- Samenwerken

- De vakken deze dag: 
Rekenen/Engels/gym/project

Meester Job en juf Manon



Belangrijke datums

• 20 april: Route 8

• 21 juli: afscheidsavond groep 8



Tot snel in groep 7-8!


