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Mag ik mij even voorstellen? 

 

Dit schooljaar geen nieuwe leerkracht voor u en uw kind, want in groep 5 zat hij of zij ook al bij mij in de groep. 

Voorstellen hoeft daarom niet meer, maar wellicht kan het opfrissen van wat (geactualiseerde) persoonlijke 

informatie geen kwaad. Mijn naam is Rebecca Harterink, ik ben 31 jaar en woon in Nijmegen, samen met mijn 

twee katten. Ik ben ook veel bij mijn vriend in Utrecht te vinden. In mijn vrije tijd mag ik graag yoga beoefenen, 

lezen, naar het filmhuis gaan en koken. In de vakanties maak ik graag mooie reizen. De afgelopen jaren ben ik 

bijvoorbeeld in Thailand, Vietnam, Cambodja, Laos, Nicaragua en Mongolië geweest.  

 

Voorafgaand aan de pabo heb ik psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit. In 2013 ben ik benoemd 

tot leerkracht en aan het werk gegaan als vervanger. In 2014 - 2015 heb ik tevens mijn master in de 

psychologie gehaald. Drie jaar geleden ben ik op de Esdoorn komen werken en daar heb ik achtereenvolgens 

in groep 6, groep 5/6 en groep 8 gestaan. Mijn hart ligt in de bovenbouw en ik ben dan ook erg blij dat ik dit 

schooljaar weer met deze leeftijdsgroep mag werken. En wat voor groep! Ik heb er heel veel zin in. 

 

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 vrijdagochtend van 8:30 tot 9:10 uur en worden gegeven door juf Gaby. De kinderen worden om 8:20 uur in 

de Helster verwacht.  

 

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 dit 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 

 

Bijzonderheden groep 7 

 

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

Smulparadijs.   


