Huiswerk in groep 7
Om je goed voor te bereiden op de middelbare school, krijg je in groep 7 regelmatig
huiswerk. In dit document lees je voor welke vakken je huiswerk krijgt en wat voor huiswerk
dit is. We gaan er van uit dat de kinderen dagelijks een kwartier bezig gaan met hun
huiswerk. Dit kan ook om de dag een half uur zijn.

Presentaties
- Liedbespreking (voor de kerstvakantie)
- Spreekbeurt (na de kerstvakantie) naar aanleiding van een werkstuk.
Informatie over deze presentaties en het werkstuk krijg je van meester.

Ambrasoft
Vorig schooljaar zijn we begonnen met Ambrasoft. Je kunt hier oefenen voor rekenen, taal
en spelling. Ben je de inloggegevens vergeten? Vraag dan aan meester voor een nieuwe
code.
Advies: oefen een aantal momenten per week een kwartiertje. Dit is effectiever dan eenmaal
per week een uur.

Wereldoriëntatie
Voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur krijg je na ieder hoofdstuk een leerblad mee
om te leren voor de toets. Je krijgt hier een week de tijd voor. Het cijfer van je toets telt mee
voor je rapport.

Groove.me (Engels)
Je leert aan de hand van bekende, populaire popsongs Engels: luisteren, spreken, lezen en schrijven,
en het leren van woorden, zinnen en grammatica.
Drie weken lang werken we vanuit één popsong. In de klas wordt er gewerkt met het digibord en
‘worksheets’ (schrift). Het huiswerk voor Engels is op de computer via www.blinkstart.nl.

Verplicht = Worksheet A en Worksheet B
Als je het leuk vindt: Extra A en Extra B
Iedere song wordt afgesloten met een toets op school.

Verkeer
Bij elke verkeersles hoort een kopieerblad die je mee hebt gekregen in je huiswerkmapje van
verkeer.
Advies: maak elke week één kopieerblad die aansluit bij de gegeven verkeersles.
Na ongeveer vijf lessen heb je een verkeerstoets. Elke maandag lever je het huiswerkmapje in met de
gemaakte kopieerbladen.

Rekenen, Taal, Begrijpend lezen en Spelling
De kinderen krijgen elke week op maat of op aanvraag huiswerk mee in hun huiswerkmapje.

Topomaster Europa
Je mag onbeperkt Topomaster spelen via www.blinkstart.nl. Je kunt pas naar het volgende level als je
genoeg punten/sterren verdiend hebt! Topografie is een onderdeel op het rapport. Er zijn vijf
tussentoetsen en een eindtoets De toetsen maken we op de computer op school. Kijk goed op het
rooster wanneer je weer een toets hebt.

Jaarplanning
Level 1
Level 2
Level 3
Tussentoets A

Landen
Hoofdsteden
Wateren en gebergten
= level 1 t/m 3 op vrijdag 3 november

Level 4
Noord-Europa
Level 5
Verenigd Koninkrijk & Ierland
Level 6
Nederland & België
Tussentoets B = level 4 t/m 6 op donderdag 21 december
Level 7
Frankrijk & Luxemburg
Level 8
Duitsland
Level 9
Oostenrijk & Zwitserland
Tussentoets C = level 7 t/m 9 op vrijdag 9 februari
Level 10
Midden-Europa
Level 11
Portugal & Spanje
Level 12
Italië
Tussentoets D = level 10 t/m 12 op vrijdag 23 maart
Level 13
Oost-Europa
Level 14
Zuidoost-Europa
Tussentoets E = level 13 t/m 14 op vrijdag 18 mei
Eindtoets = level 1 t/m 14 op vrijdag 22 juni

Mijn inloggegevens van www.blinkstart.nl zijn:
Let op: Blinkstart werkt alleen op Google Chrome! Deze browser kun je gratis instaleren.
Schoolcode: 002319
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:

