
Groepsinformatie groep 7T 
 

Mag ik mij even voorstellen? 

 

Ik ben Tim Cornelissen, 27 jaar oud en ik woon in Huissen. Net als vorig jaar, ben ik ook dit jaar 

leerkracht in groep 7. Naast het onderwijs ben ik veel bezig met handbal. Ik speel zelf handbal en ik 

ben trainer/coach heren 1 en dames A1 van HV Huissen. 

De groep bestaat uit 26 leerlingen.  

U kunt het lokaal vinden door de hoofdingang te nemen, de trap op te gaan en het eerste lokaal aan 

de linkerkant is de klas van groep 7T. 

 

De schoolvakken in groep 7 

 

Iedere dag zijn we op school bezig met lezen, rekenen, spelling en taal. Elke middag werken we aan 

IPC. Drie dagen per week krijgen de kinderen les in denkend lezen (voorheen: begrijpend lezen).  

 

Verder werken de kinderen wekelijks aan Engels, topografie, verkeer en muziek. De gymlessen zijn 

op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.35 tot 14.15 uur. De kinderen mogen vanaf daar zelfstandig 

naar huis.  

 

De doelen in groep 7 

 

Bij rekenen komen in groep 7 de volgende onderwerpen aan bod: oriëntatie getallen, 

kommagetallen, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, verhoudingen, rekenmachine, 

meten, tijd, geld, meetkunde en verbanden.  

 

Bij spelling worden in groep 7 alle eerder geleerde categorieën herhaald en worden de volgende 

nieuwe categorieën aangeboden: militairwoord, koppelteken, trottoirwoord, tussen-e, trema 

meervoud en Latijns voorvoegsel. Bij werkwoordspelling ligt het accent op het toepassen van de 

verleden tijd. Bij grammatica leren de kinderen het persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk 

voornaamwoord, rangtelwoord, werkwoordelijk gezegde en lijdend voorwerp.  

  

Met IPC gaan we de eerste twee schoolweken aan de slag met het mini-thema ‘Hoe leren wij?’, 

waarin leren over leren centraal staat. Vervolgens werken we steeds tussen twee vakanties aan een 

regulier thema. Van de kinderen wordt verwacht dat ze één keer in het schooljaar een spreekbeurt 

houden aansluitend bij één van de thema’s. Voor komend schooljaar zijn de thema’s als volgt: 

1. Op de kermis! 

2. Onze plaats in de ruimte 

3. Wat als het jou overkomt? 

4. Het milieu 

5. Een leven lang fit 

 

Goed om te weten over groep 7 

 

In groep 7 krijgen de kinderen het verkeersexamen, gaan ze op survival en verzorgen zij het 

Smulparadijs bij de kerstviering.  

  


