
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 8 is een spannend jaar waarin de overgang naar de middelbare school centraal staat. Om deze 
overgang zo goed mogelijk te laten verlopen zijn wij onlangs gestart met Lyceo Opstap. In deze nieuwsbrief 
vertellen wij u graag meer over de verschillende onderdelen van de begeleiding. 

De overgang van groep 8 naar de brugklas is een grote stap. Leerlingen krijgen te maken met 
nieuwe vakken, meer huiswerk en toetsen. Bij Lyceo Opstap ondersteunen we uw zoon of dochter 
bij deze veranderingen. Daarbij focussen we ons op het versterken en automatiseren van taal- en 
rekenvaardigheden. Met extra aandacht in een klein groepje leerlingen hopen wij hun zelfvertrouwen een 
boost te geven en hen daarmee een goede start te geven op de middelbare school. 

Stappenplan
Op de middelbare school doen leerlingen veel nieuwe kennis op en hebben bepaalde vaardigheden meer 
aandacht nodig. Er wordt bijvoorbeeld meer zelfstandigheid van de leerlingen verwacht. Maar hoe word je 
meer zelfstandig? Hiervoor gebruiken wij ons eigen ontwikkelde stappenplan. Er zijn 4 verschillende fases 
die helpen meer regie over het leerproces te krijgen en de zelfstandigheid te vergroten. Dit stappenplan 
kan je goed gebruiken bij het maken van opdrachten en voorbereiden op proefwerken.

• De eerste stap is plannen à Wat moet ik doen?

• De tweede stap is structuur aanbrengen à Hoe ga ik het doen?

• De derde stap is herhaling à Het herhalen door een stuk tekst opnieuw te lezen of het herhalen van 
een moeilijke rekensom.

• De vierde stap is reflectie à Hoe heb ik het gedaan en wat is er de volgende keer nodig om tot de 
goede uitkomst te komen?

Begrijpend lezen
Bij Lyceo Opstap oefenen we begrijpend lezen ook aan de hand van het Lyceo stappenplan. Het 
verwerken van een tekst en deze begrijpen is een belangrijke vaardigheid. Niet alleen op school, maar ook 
in het dagelijks leven. Leerlingen lezen op een dag meer dan ze zelf denken: WhatsApp, sociale media, 
nieuwsartikelen, een beschrijving onder een YouTube-video of een boek. Zo is het bij begrijpend lezen 
belangrijk om de tekst eerst helemaal door te lezen, om daarna per vraag terug in de tekst te lezen wat het 
juiste antwoord is. Het oefenen met begrijpend lezen komt ook de komende lessen veelvuldig terug.
In onze volgende nieuwsbrief vertellen wij u graag meer over brugklasoriëntatie en de voorbereiding op 
wiskunde. 

Met vriendelijke groet, 

Team Lyceo Opstap

Een goede start in de 
brugklas!


