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Sociaal/emotionele
ontwikkeling

Omgang met de leerkracht
Omgang met leerlingen
Samenwerking
Zelfvertrouwen
Weerbaarheid

Toelichting periode 1 Naam, je bent een vriendelijke, gevoelige jongen. Je geniet van de gezelligheid in de klas en
hebt veel plezier met iedereen. Je hebt humor en daar genieten we allemaal van. 

Toelichting periode 2 Naam, wat is het toch heerlijk om jou in de klas te hebben. Je bent één brok positieve
energie. Als de muziek aan gaat ben jij niet meer te stoppen en beweeg je vrolijk mee. En al
moet je in sommige situaties of op sommige momenten even slikken, je weet jezelf ook
weer snel te herpakken en weer vol te genieten. Dat bleek ook toen we op kamp gingen. 

Algemene werkhouding Concentratie
Motivatie
Werktempo
Afspraken en regels
Zelfstandigheid
Taakgerichtheid

Toelichting periode 1 Je werkt serieus en hard. Tussendoor kan je ook best even kletsen, maar daarna richt je je
weer op je werk. 

Toelichting periode 2 Je bent een ongelooflijke doorzetter. Je kan je eigen werk prima organiseren en vraagt hulp
als je die nodig hebt. 
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Rekenen/wiskunde Automatiseren 91% 94%

Minimum taken 95% 93%

Projecttaken: geld, meten en grafieken 96% 96%

Basis taken 85% 96%

Thema basistaken 95%

Toelichting periode 1 In groep acht worden alle rekenopgaven die aangeboden zijn in de methode nogmaals
geoefend in het automatiseringsgedeelte van Snappet. Dit wordt niet apart getoetst. Eén
specifiek onderdeel van het automatiseren dat wel getoetst wordt, is de kennis van de
tafels. Het resultaat bij 'automatiseren' is gebaseerd op dit onderdeel. De kennis van de
tafels is goed. Je maakt gemiddeld 32 sommen per minuut. Dit is een grote sprong vooruit
ten opzichte van de start van het schooljaar. De tafels heb je nodig om opgaven met
breuken, procenten, deelsommen, grote vermenigvuldigingen en verhoudingstabellen goed
en vlot te kunnen maken.

Toelichting periode 2 De tweede helft van groep 8 is er grotendeels gewerkt met verschillende thema's en minder
met de taken, zoals de eerste periode. De thema's waaraan we gewerkt hebben, bevatten 
de onderdelen: Getallen en bewerkingen, breuken, meten en maten, kommagetallen en 
procenten. Bij Naam werden de basistoetsen van de verschillende thema's vooraf 
afgenomen via Snappet. Als hij de leerstof van een thema goed beheerste (90% score op de 
toets), dan mocht hij de basisleerstof van dat thema overslaan en werken aan opgaven op 
plusniveau. Dit zijn opgaven die verder gaan dan de basisschoolleerstof. Zo heeft hij al 
kennisgemaakt met de formule om de omtrek en oppervlakte van een cirkel te berekenen 
en heeft hij dus ook gewerkt met het getal π (pi). Naam heeft n.a.v. zijn toetsresultaten 
afwisselend de basislessen of de pluslessen van Snappet gevolgd .  Verder heeft hij bij elk 
thema in het plusboek gewerkt. Elk thema werd afgesloten met opnieuw de basistoets, 
maar dan op papier. Deze toets telde mee voor het rapport.
Het resultaat bij 'automatiseren' is wederom gebaseerd op de kennis van de tafels. Hij 
maakt gemiddeld 33 sommen per minuut.

Schrijven Schrijfoefeningen
Werkverzorging

Toelichting periode 1 De schrijfoefeningen in het schrijfschrift kunnen nog wel wat netter.
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Lezen Begrijpend lezen 86% 91%

Toelichting periode 1 Het resultaat bij begrijpend lezen is gebaseerd op één toets.
Het maken van een samenvatting van een tekst gaat al vrij goed. Je kan de hoofdzaken
goed scheiden van de details.

Toelichting periode 2 Naam, je kan de vragen bij de teksten van de methodetoetsen heel goed verwerken. Bij de
Route 8 eindtoets scoorde je lager bij het onderdeel begrijpend lezen, maar ik ben ervan
overtuigd dat je dit veel beter kunt.

Taalontwikkeling Taalontwikkeling 67% 83%

Woordenschat 80% 87%

Stellen
Woordendictee 70% 86%

Zinnendictee 90% 90%

Werkwoordspelling 90% 95%

Toelichting periode 1 In groep 8 wordt er bij taal al een behoorlijk niveau gevraagd. Het is normaal dat je daar
even aan moet wennen. De onderdelen grammatica (woordsoorten en zinsdelen
benoemen), leestekens hanteren, contaminaties herkennen en verschillen tussen spreektaal
en schrijftaal werden getoetst. De contaminaties herkennen en de zinsdelen benoemen ging
goed, maar voor de andere onderdelen heb je meer oefening nodig om ze te beheersen.
Bij spelling viel me op dat je de regel van de verdubbelaar en ook die van de lange klank
nog best lastig vindt. Als we bezig zijn met andere spellingcategorieën, maak je hier
regelmatig foutjes in.
Bij het onderdeel stellen kan het schrijven van een brief nog beter. Je schreef wel een goed
hoorspel en een prima naamgedicht.

Toelichting periode 2 Bij het onderdeel stellen heb je een prima zakelijke brief geschreven. Het spannende
verhaal en het nieuwsbericht waren redelijk. 

Engels
Toelichting periode 1 Je voelt je al redelijk vrij om een gesprekje in het Engels aan te gaan. Het Engels lezen en

uitspreken lukt al heel aardig. Sommige lettercombinaties in het Engels leveren nog wat
problemen met de uitspraak op. Veel blijven oefenen en luisteren, want oefening baart
kunst.

Toelichting periode 2 Je bent goed vooruit gegaan. Je begint meer van het Engels te begrijpen en durft ook meer
te spreken. Je zal nog veel moeten oefenen om correcte zinnen te kunnen spreken en
schrijven, echter de start is er.
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Wereldoriëntatie Natuuronderwijs 91% 82%

Geschiedenis 100% 90%

Aardrijkskunde 94% 96%

Topografie 100% 100%

Studievaardigheden 83% 82%

Levensbeschouwing

Zelfstandig werken Planning
Toelichting periode 1 Je plant alle opdrachten van de weektaak goed en zorgt dat je ook tussendoor aan de

opdrachten werkt. Aan het einde van de week heb je vaak alles afgerond en als dit niet
gelukt is, dan neem je zelf het initiatief om de opdrachten later alsnog in te leveren. De
kwaliteit van het werk kan af en toe beter. Hier kan je nog wat meer aandacht aan
besteden. 

Toelichting periode 2 Je neemt je taken van de weektaak uiterst serieus, maar soms  lukt het niet om alles af te
krijgen. Als de opdrachten moeilijker zijn en je meer moet doen, kun je weleens een beetje
in paniek raken. Probeer gewoon te beginnen en bedenk dat je niet meer kunt doen dan je
best, toch?!

Individuele
opmerkingen

Levelwerk

Plusklas

Presentaties Boekbespreking
Toelichting periode 1 Naam, je boekbespreking over 'De Gorgels' was helemaal top! Je vertelde rustig, las 
voor met intonatie en je had zelfs nog als extraatje een leuk filmpje opgezocht om te laten zien.
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De Grote
Thuisopdracht

Verzorging
Presentatie
Inhoud

Toelichting periode 2 Je hebt een goed verhaal over 'Australië' geschreven in je eigen woorden, waarbij je veel
verschillende zaken aan bod hebt laten komen. De opbouw van je werkstuk zat goed in
elkaar en je hebt mooie afbeeldingen gekozen als aanvulling op je verhaal. Je hebt ook echt
wat gedaan met de aanwijzingen, waardoor je werkstuk nog beter werd. Je presentatietafel
zag er geweldig verzorgd uit. Bij het presenteren leek je aanvankelijk nog een beetje
verlegen en wachtte je een beetje af. Hierin kun je zeker nog groeien. Toch liet je
gedurende de avond wel merken dat het vertellen je steeds makkelijker afging. Goed
gedaan!

Expressie Handvaardigheid
Tekenen
Muziek
Drama

Toelichting periode 1 Je bent heel actief bezig geweest met de opdrachten van handvaardigheid. Je eiland van
papier-maché bestond uit twee delen en was mooi gevormd. De vulkaan op het eiland was
leuk bedacht. Ik miste helaas wat meer andere ideeën waarmee het eiland ingericht had
kunnen worden. Denk ook aan de mogelijkheden van het mengen van verf. Voor je mobiel
had je drie harten gemaakt. Elk hart van een ander materiaal. Hout was duidelijk jouw
favoriete materiaal. Het zagen ging je al goed af.  Het werken met de andere materialen,
zoals vilt en wol vond je nog best lastig.
Je hebt vier mooie portretten getekend met variatie, zelfs bij de ogen. Bij je herfsttekening
heb je mooie herfstkleuren gebruikt. Kijk wel goed hoe een boom eruit ziet als je hem
tekent. 
Je geniet volop van de muzieklessen en zingt en beweegt enthousiast mee. Voor je inzet
verdien je een dikke 10!

Toelichting periode 2 In de musical speel je Scooter, de vrolijke pizzakoerier. Je speelt je rol vol overgave en laat
ons keer op keer lachen. Ik heb nu al zin in 4 juli.
Je had een prachtige sneeuwtekening gemaakt. De opdracht van het berkenbos met verf en
houtskool vond jij best lastig. Bij de overige opdrachten lukte het prima om mooie
resultaten te krijgen met verschillende materialen, zoals pastelkrijt, kleurpotlood en inkt.
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Gymnastiek Inzet
Toestellen
Spel
Sportiviteit

Toelichting periode 1 De vakleerkracht: Freerunnen kan jij als de beste, Naam.
Toelichting periode 2 De vakleerkracht: Je persoonlijke record bij de shuttle-runtest is trap 8.

Heel veel plezier en succes op je nieuwe school!

Huiswerk Attitude
Toelichting periode 1 Je levert je huiswerk altijd netjes op tijd in. Af en toe zelfs eerder. Heel goed Naam!
Toelichting periode 2

Opmerkingen

Naam, je plant je huiswerk goed en levert het altijd op tijd in. 

Top!Opmerking bij dit rapport 
Toelichting periode 1 Je hebt deze periode een prima inzet laten zien en extra geoefend op het gebied van

spelling. Houd dit vol om progressie te blijven maken. Wij zijn trots op jou!
Toelichting periode 2 Wij mogen nog even genieten van jou als leerling op de Willibrord en dan begint jouw

nieuwe avontuur op Melanchthon De Blesewic. Veel plezier en succes gewenst!
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