
Openbare Daltonschool                                                                
 

                                                 
 

Openbare basisschool voor Dalton onderwijs  Toscanestraat 4       directieliereland@ronduitonderwijs.nl  
liereland                                                      1827 DM Alkmaar    www.obsliereland.nl     072- 562 16 72                                  

Beste ouders/verzorgers, 
 
Hier ontvangt u de informatie die dit jaar van belang is voor uw zoon/dochter in 
groep 8. 
Alles wat niet genoemd is blijft bij het oude. 
 

Werkdagen leerkrachten: 
 
Maandag, dinsdag en woensdag: Daniela 
Donderdag en vrijdag: Franco 
 

Roosters: 
Maandag gym:   13.10-14.00 uur 
Donderdag gym: 12.20-13.10 uur 
    

Huiswerk: 
De leerlingen kopen in groep 8 zelf een agenda. Deze stoppen ze in hun schooltas 
en nemen ze elke dag mee naar school. 
In de klas ligt een klassenagenda. Hierin noteren de leerkrachten het huiswerk en  
andere afspraken. De leerlingen kunnen hierin altijd kijken en afspraken overne-
men (b.v. in geval van ziekte ). 
 
Het huiswerk is een voorbereiding op het VO. 
Er wordt huiswerk meegegeven voor spelling, taal, begrijpend lezen en rekenen. 
Er vindt een opbouw plaats in de hoeveelheid huiswerk. 
 

Voortgezet Onderwijs: 
Alle leerlingen hebben aan het eind van groep 7 een voorlopig schooladvies gekre-
gen. 
Na de cito weken in januari krijgen de leerlingen, in de week van de 10 minuten 
gesprekken, hun definitief eindadvies. Let op: deze gesprekken duren 15 minuten. 
Het is de bedoeling dat de leerling hier zelf ook bij aanwezig is. 
 
Wanneer de aanmeldingsweken van het VO zijn, kunt u uw kind aanmelden met 
dit advies. 
 
In april volgt dan de landelijke eindtoets: de IEP. 
Eventuele aanpassingen naar boven zijn dan nog mogelijk. 
 
In het najaar vindt er op Liereland altijd de SOVON-avond plaats. Tijdens deze 
avond presenteert het Openbaar Voortgezet Onderwijs de verschillende scholen. 
Voorafgaand aan deze informatie geven de leerkrachten  een uitgebreide informa-
tie over de overgang naar het VO. 
U ontvangt hier t.z.t. een uitnodiging voor. 
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Musical: 
De afgelopen paar jaar is er een andere afsluiting geweest, zoals een eindfilm of 
een theaterwandeling. De afsluiting van de schoolperiode is altijd een hoogtepunt 
in groep 8 
Rond de krokusvakantie gaan we met elkaar bedenken wat we gaan doen en kun-
nen de leerlingen bekijken welke rollen ze zouden willen spelen. Er volgt dan een 
echte auditie ronde en uiteindelijk worden de rollen verdeeld. 
  

Kanjerlessen: 
Wij gebruiken nu de kanjermethode op school, af en toe zullen we u ook via social 
school op de hoogte houden waar we mee bezig zijn. 

IPC: 
Dit schooljaar starten we met de methode IPC. Deze methode omvat meerdere 
vakken, met nadruk op aardrijkskunde, geschiedenis, techniek en biologie binnen 
het basisonderwijs. Kinderen zoeken door het stellen van onderzoeksvragen infor-
matie over de unit (thema). Zij zullen ook thuis op zoek gaan naar materiaal wat 
ze kunnen gebruiken. Een thema duurt ongeveer 6 weken. 

Tot slot: 
Heeft u vragen of opmerkingen kom dan zo snel mogelijk.  
Wij vinden het fijn eventuele vragen/ problemen meteen op te lossen. 
Ook kunt u ons bereiken via Social School. 
Wij maken er met elkaar een fijn laatste schooljaar van. 
 
Met vriendelijke groeten Daniela en Franco 
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