
Themabrief groep 8  

herfst- kerst  

Rekenen  Taal 
 

Overig 

1. Tabellen en grafieken 
- Ik kan diverse grafieken aflezen en maken.  
- Ik kan rekenen met 

verhoudings-
tabellen. 
 

2. Getal relaties en getalbegrippen: 
- Ik kan getallen afronden. 
- Ik kan breuken en kommagetallen plaatsen op 

de getallenlijn. 
 

3. Optellen en aftrekken  
- Ik kan kommagetallen boven de 1000 optellen 

en aftrekken in complexere situaties. 
- Ik kan bij een gemengd getal uitleggen wat dit 

betekent en hiermee rekenen. 
 

4. Vermenigvuldigen en delen 
- Ik kan delen met rest, waarbij ik kan uitleggen 

wat de rest is.  
 

5. Breuken en procenten 
- Ik kan breuken omzetten in procenten en 

omgekeerd. 
- Ik begrijp dat je bij procenten niet zomaar 

mag optellen en aftrekken. 
 

6. Meten en meetkunde  
- Ik kan platte en driedimensionale figuren 

spiegelen. 
- Ik kan oppervlakte en inhoud  

berekenen 
 

7. Tijd en geld  
- Ik kan tijdstip en tijdsduur bepalen.  

Taalverzorging: 
- Synoniem, context, homofonen en homoniemen 
- Herhaling van de zinsdelen. 
- Herhaling van de woordsoorten. 
- Lijdende, bedrijvende en vragende vorm.  

 
Schrijven, spreken en luisteren: 

- Ik kan duidelijk vertellen wat mijn gespreksdoel 
is. 

- Ik kan doelgericht doorvragen om de juiste 
informatie te krijgen. 

- Ik ken het gespreksdoel van anderen herkennen 
- Ik gebruik een titel en tekstkopjes wanneer ik een 

verhaal schrijf. 
- Ik gebruik verbindingswoorden ( als, hoewel) 

correct in een verhaal.  
 

Woordenschat: 
- Het menselijk lichaam 
- Gedrag en gevoelens 
- Eten en drinken 
- Geld en winkelen 

 
Spelling 

- Latijns voorvoegsel 

- Lastige werkwoorden als vindt je moeder … 

- Lastige werkwoorden als heb ontmoet (voltooid 

deelwoord zonder voorvoegsel) 

- Vanaf dit blok leren de kinderen te schrijven 

zonder categoriekaart.  

Engelse week: 
In de week van 26 oktober 
wordt de Engelse week 
gehouden. Dit jaar staat: 
speaking English! Centraal. 

Voortgezet onderwijs: 
Kinderen die zich opgegeven hebben voor een doe-
middag op de middelbare school mogen op deze 
woensdag om 12.00 uur naar huis. Graag wel even 
doorgeven wanneer. Veel plezier alvast! 

Informatie over info-avonden en open dagen voor 
scholen in Apeldoorn en Twello is te vinden op 
www.vo-apeldoorn.nl, voor de RSG op 
https://www.rsgnov.nl/onderwijs/leerling-groep-8/ 
en voor de Noordgouw op 
https://noordgouw.nl/Naar-de-Noordgouw  

Het is nog onduidelijk of info-avonden en open 
dagen doorgaan. Houd de websites dus goed in de 
gaten! 

Oudergesprekken: 
In de week van 16 november en 23 november staan 
oudergesprekken gepland. Het is nog niet geheel 
duidelijk of deze gesprekken op school of op afstand 
zullen zijn. 

Sinterklaas: 
De Sinterklaasviering is dinsdag 1 december. Meer 
informatie volgt. 

Kerst: 
De kerstviering is vrijdag 18 december onder 
schooltijd. Meer informatie volgt. 

http://www.vo-apeldoorn.nl/
https://www.rsgnov.nl/onderwijs/leerling-groep-8/
https://noordgouw.nl/Naar-de-Noordgouw


 
 

    Thema: Stem op mijn partij! 

In het thema Stem op mijn partij! richten de kinderen een politieke partij op. Met deze partij proberen de kinderen een wereldprobleem op te lossen. Ze kiezen een 

probleem, onderzoeken de oplossingen en presenteren hun partij, hun probleem en hun oplossing aan de klas. Dan volgen de verkiezingen. In dit thema komen de volgende 

kerndoelen aan bod:  

De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.  

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu 

De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.  

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals 

vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.  

De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch 

wereldbeeld.  

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.  

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en 

hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.  

 

 

 

 


