URENTABEL BOVENBOUW GROEPEN 7 EN 8

SCHOOLJAAR: 2017-2018

Domeinen

Methodiek

Aantal
lessen/uur

Totaal aantal
uur

Rekenen/Wiskunde

Rekenen



5 x 1.00

5 uur

Wereld in getallen

Totaal: 5 uur.
Nederlands
Schriftelijk taal

Technisch lezen

Begrijpend lezen

Spelling(stellen)









Taal beschouwing
(grammatica/stellen)

Nederlands
Mondeling taal

Taalinhoud

Taalvorm

Taalgebruik
Taal

Engels

Oriëntatie Mens en
Wereld

Mens en samenleving

Natuur en techniek

Tijd en ruimte
Oriëntatie Mens en
Wereld

Topografie

Verkeer


Gezond en sociaal
gedrag

LIST
Nieuwsbegrip XL
Woordbouw / Taal op
maat
Taalverhaal / Taal op
maat




IPC
Logopedie



The team



4 x 45 min

3 uur
2 uur
1 uur 30 min
1 uur en 30 min

2 uur 30 min.

1 x 45 min

0 uur 45 min.
Totaal: 3 uur 15
min

2 uur

Om de week:



Geobas
Klaar over

30 min
30 min

0-30 min
30-0 min



Kanjertraining

Iedere week:
1 uur

1 uur

Totaal: 4 uur




Muzikale vorming
Handvaardigheid
/Tekenen
Drama



Vakleerkracht



Vakleerkracht

Ten minste
½ jaar:
1 x 30 min
1 x 45 min

30 min.
45 min.

1 x 45 min

45 min.
Totaal: 2 uur
min.

Bewegingsonderwijs

Schrijven

Gym

Bevorderen gezond
gedrag
Totaal minimumuren:





Novoskript
Vakleerkracht
Kleine pauze

Iedere school besteedt 4 uur aan
rekenen. Op Auris Fortaal is er voor
gekozen om tenminste 5 uur aan
rekenen te besteden. Dit is wat de
methode WIG adviseert.
Iedere school besteedt elf uur per
week aan Nederlands, waarvan ten
minste acht uur aan schriftelijk taal
onderwijs wordt ingeroosterd. Op
LIST na kunnen leerkrachten de uren
zelf verdelen in blokken van een 15,
30, 45 of 60 minuten. Leerkrachten
kiezen zelf de methode.

Totaal: 8 uur

IPC

Kunstzinnige Oriëntatie

Auris richtlijn/ opmerking

30 min
Incl. omkleden
5 x 15 min

Pauze tijd:
De leerlingen zijn 28 u en 45 min uur op school aanwezig (schooltijd)
De leerlingen moeten 25 u en 45 min lesgebonden uren maken
(onderwijstijd).
28 uur en 45 minuten – 25 uur en 45 minuten = 3 uur die overblijven en niet
als lestijd hoeft te worden gerekend. Deze besteden we aan pauzes.

30 min
1 uur 45 min
1 uur 15 min.
Totaal: 3 uur 30
25 uur en 45
min.
5 x 15 min.
Buiten spelen
(ochtend) ( =
lestijd)
4 x 15 min. Eten
(middag)
4 x 30 min.
Buitenspelen
(middag).
Totaal: 3 uur

Iedere school besteedt ten minste
drie uur aan mondelinge taal per
week. Tevens is Engels een verplicht
vak vanaf groep 7. Er zijn geen
richtlijnen voor aantal uren vanuit
Auris. We laten dit vak vallen onder
mondelinge taal Twee uur en vijftien
minuten worden thematisch en binnen
IPC aangeboden.
Iedere school besteedt ten minste vier
uur per week aan oriëntatie op mens
en de wereld, waaronder sociale
vaardigheden, verkeer,
wereldoriëntatie en bevorderen
gezond gedrag. In Fortaal werken we
vier uur aan dit leergebied. De
meeste leerlijnen binnen dit
leergebied, zoals bijvoorbeeld
staatsinrichting, kennis over planten
en dieren, seksuele vorming of
geestelijke stromingen behandelen
we binnen IPC. Alleen topografie,
verkeer en gezond en sociaal gedrag
worden methodisch aangeboden en
staan apart ingeroosterd.
Iedere school besteedt tussen de
anderhalf en drie uur aan
kunstzinnige oriëntatie. In Auris
Fortaal hebben de groepen 7 en 8 ten
minste een half jaar drama, muziek
en tekenen of handvaardigheid. Het
hele jaar blijven zij ten minste 2 uur
op het rooster houden voor
kunstzinnige oriëntatie. Deze vakken
maken onderdeel uit van IPC
Iedere school besteedt 2 tot 3 uur aan
bewegingsonderwijs incl. schrijven
eventueel dans, zwemmen,
schaatsen, spel of andere fijn of grof
motorische oefeningen.

Leren leren is geen apart vak! De
leerlijn dient wel door de leerkrachten
gekend en toegepast te worden.
Zelfstandig werken is een middel en
geen vak
Burgerschap zit in mens en wereld
verwerkt (kanjertraining en IPC)
Verplichte volg en toetsinstrumenten
zijn SCOL en CITO.

