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Inleiding 

Huiswerk is nodig om de kinderen langzaam te laten wennen aan 
wat er na de basisschool van hen gevraagd gaat worden.  
Bij sommige kinderen gaat dit vanzelf, en vinden ze het leuk om te 
doen. Andere kinderen hebben behoefte aan begeleiding.  
Op school is hier aandacht voor en vaak thuis ook.  
Dit document geeft ouders inzicht in onze werkwijze, om de 
kinderen beter kunnen begeleiden. 

Op de site staan verder links naar: 

● Het format voor een boekverslag 
● Tips voor een werkstuk 
● Tips voor de spreekbeurt 
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Agenda 

In groep 5 en 6 mogen de kinderen 
een agenda hebben, het is niet 
verplicht. Het hebben van een 
agenda kan voor kinderen wel handig 
zijn om inzicht te krijgen in wanneer 
er iets geoefend moet gaan worden 
en om te leren plannen.  
Het is daarbij belangrijk dat deze 

agenda mee naar school en weer mee naar huis wordt genomen. 
Indien nodig kan een leerkracht helpen bij het plannen.  
In groep 7 en 8 wordt geadviseerd om een agenda te hebben. 
Daarin worden toetsdata en belangrijke momenten geschreven. Bij 
belangrijke momenten wordt u als ouder ook via mijnschoolinfo.nl op 
de hoogte gehouden. De kinderen worden begeleid door de 
leerkracht met het invullen van de agenda. Maar thuis hebben ze 
ook hulp nodig. Ons doel is om de kinderen een basis te geven in 
het gebruik en beheren van hun agenda.  
Wat u kunt doen als 
ouders/verzorgers is:  

1. Samen agenda 
doornemen en het 
huiswerk plannen. 

2. Spreek samen een 
vaste tijd af waarop 
er geleerd en 
gewerkt wordt. 
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Toetsrooster 
Hieronder geven wij de frequentie van de verschillende toetsen 
weer.  
 
Reguliere toetsen 
Met reguliere toetsen bedoelen wij de toetsen uit de methode.  
Elk blok wordt afgesloten met een toets. 
 
Wereldoriëntatie 
We gebruiken de methode Blink voor deze vakken. 

1. Aardrijkskunde. 
2. Geschiedenis. 
3. Topografie. 
4. Natuur en Techniek. 
Een kort overzicht van de behandelde stof gaat mee naar 
huis ter ondersteuning voorafgaand aan de toets. Soms wordt het 
als boektoets gegeven. 

Verkeer wordt in de groepen 5 t/m 7 aangeboden. 

Taal, rekenen en Engels 
1. Staal; één toets per thema. 
2. Staal Spelling; elke dag één klein dictee.  

Per blok één groot dictee 
3. Rekenen; na elk blok volgt een toets. 
4. Engels, methode Groove Me; na elk blok (= een liedje) volgt  

een toets.Groep 7 & 8 krijgen per song een woordenlijst 
mee. 
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De toetsen gaan over de leerstof die in de lessen behandeld is, er 
hoeft niet apart voor geoefend te worden.  
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Leerlingvolgsysteem toetsen (LVS). 
1. DMT (drie minuten leestoets) 2 keer per jaar.  

Deze toets wordt in de groepen 5 t/m 
8  
in januari en in juni afgenomen.  

2. Avi leeskaarten.  
Deze toets wordt in januari/februari 
en mei/juni afgenomen. 

3. CITO spelling  
In januari/februari en mei/juni voor de 
groepen 5 t/m 7, groep 8 in januari. 

4. CITO begrijpend lezen  
In januari/februari voor de groepen 5 t/m 8. In mei/juni 
voor de groepen 5 t/m 7.  

5. CITO rekenen in januari/februari voor de groepen 5 
t/m 8. In mei/juni voor de groepen 5 t/m 7. 

6. Eindtoets CITO groep 8; april/mei 
Deze toetsen hoeven thuis niet voorbereid te worden.  

Boekverslag/ spreekbeurt/ werkstuk 
1. Boekverslag groep 6/7/8 2 keer per schooljaar. 

 groep 5 heeft een boekenkring. 
2. Werkstuk  groep 6: 1 keer per schooljaar,  

 groep 7 en 8: 2 keer per schooljaar. 
3. Spreekbeurt 2 keer per schooljaar. 

In groep 7 en 8 wordt de eerste 
 spreekbeurt alleen gegeven en in  

groep 8 mag de tweede  spreekbeurt 
 samen met een klasgenoot. 
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Overig 

In groep 7 doen de kinderen mee met 
het verkeersexamen.  
Het verkeersexamen bestaat uit een 
theoretisch en een praktisch deel. Dit is 
in het tweede deel van het schooljaar.  
Gestreefd wordt om dit samen met de 
Pieter de Jongschool te organiseren.  
 

De leerlingen krijgen één pen van school.  
Tot en met groep 7 moet daar mee  geschreven worden. 
Wanneer deze niet meer functioneert of kwijt is, kunt u via 
school een vervangende pen aanschaffen. 
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Helpen met huiswerk 

Op school krijgen de kinderen veel nieuwe leerstof aangeboden en 
wordt er veel geoefend. Voor kinderen kan het een extra steun zijn 
om thuis ook te oefenen, per leerling kan er, waar een 
onderwijsbehoefte ligt, extra huiswerk worden meegegeven. 
We merken bijvoorbeeld vaak dat het belangrijk is om de tafels 
regelmatig te herhalen. Hier kunt u ook thuis mee helpen. Het vlot 
kennen van de tafels is nodig bij al het andere rekenwerk. 
Hieronder geven wij u wat suggesties om de tafels samen met uw 
kind te kunnen oefenen: 
✓ Oefen samen met de kinderen de telrijen, die bij de tafels 

horen. Bijv.  de telrij van de tafel van 7 ->  7 -14 -21 – 28 – ... 
Laat het kind de telrij opzeggen, vooruit, maar ook achteruit.  

✓ Laat het kind gebruik maken van steunsommen. Bijv. als het 
kind de keersom 4 x 5 niet weet dan kun je gebruik maken 
van de keersom 5 x 5. 4 x 5 is namelijk 1 groepje van 5 
minder dan 5 x 5. Of gebruik maken van dubbelen. Bijv. 2 x 5 
= 10 en 4 x 5 = 20 of 2 x 6 = 12 en 4 x 6 = 24. 

✓ De tafels regelmatig laten opzeggen.  
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Ook het oefenen met (digitaal) 
klokkijken is iets wat thuis 
geoefend kan worden (door het 
bijv. praktisch toe te passen en de 
klok bewust te gebruiken). 
 
Voor taal gebruiken we op school 
de methode Staal. Uw kind krijgt 
per blok een woordenschat blad 

mee naar huis. Dit, om de woordenschat die aangeboden wordt te 
vergroten. Voor spelling werken we met spellingscategorieën. Hier 
gaat in principe geen huiswerk voor mee naar huis. Mocht u hier 
vragen over hebben dan horen we dit graag. 
Op onze website www.klinket.nl staan onder het kopje Leerlingen 
–Links sites die wij aanbevelen. 
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Gym 
Gym wordt gegeven door onze vakleerkracht meester Richard. 
Wanneer een leerling geen gymkleren bij 
zich heeft zijn onze afspraken: 

● Hij/zij mag niet terug naar huis om ze 
te  gaan halen, zonder gymkleren 
mag het kind niet gymmen. 

● Hij/zij mag mee naar gym, maar bij 
herhaaldelijk vergeten van de 
gymspullen moet het kind in een 
andere groep werken.  

Mocht een kind om een bepaalde reden niet mee kunnen/mogen 
gymmen dan moet hij/zij een briefje meenemen van huis. Hij/zij zit 
aan de kant bij gym.  
De andere regels bij gym zijn: 

● Kleding: T-shirt en een broekje of een turnpakje met 
zaalschoenen zonder zwarte zolen. 

● Haren: vast bij lang haar. Geldt zowel voor jongens als 
meisjes. 

● Sieraden allemaal af. Knopjes mogen ingelaten worden. 
● Na de gym okselfris door deoroller (geen spuitbus!) of 

washandje. 

Zwemmen groep 8 
● Leerlingen gaan met de bus naar het zwembad. 
● Zwemkleding verplicht. 
● Een paar keer per jaar kunnen de kinderen verzocht worden 

om “met kleren” aan te zwemmen voor diploma of survival 
zwemmen. 
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Boekverslag    

Daarvoor heb je een 
boekverslagformulier nodig. 
Dit wordt 2 keer per jaar door de 
leerlingen thuis ingevuld. 
Op onze website: 

http://www.klinket.nl/Leerlingen/Bovenbouw  kun je het boekverslag 
voor de bovenbouw en de uitleg van de beoordeling ervan 
downloaden 
 

 

Werkstuk  

Ook  het stappenplan voor het maken van 
een werkstuk kun je op onze site 
http://www.klinket.nl/Leerlingen/Bovenbouw 
vinden. 
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