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Cursusoverzicht basisscholieren  

 

Cito 
training 

 

 

Groep 7 

Spelling, 

Woordenschat, 
Begrijpend lezen, 
Redactiesommen, 

Getalbegrip, 
Bewerkingen, 

Procenten, Breuken, 

Kommagetallen, 
Tijd en Meten. 

Di. 28 jan. 
Di. 4 feb. 

Di. 11 feb. 
Di. 18 feb. 
Di. 25 feb. 

 
Van 

15.45-16.45u. 

Per les €12,50 
 

Cito 
training 

Groep 8 

Spelling, 

Woordenschat, 
Begrijpend lezen, 
Redactiesommen, 

Getalbegrip, 
Bewerkingen, 

Procenten, Breuken, 

Kommagetallen, 
Tijd en Meten. 

Vr. 31 jan. 
Vr. 7 feb. 

Vr. 14 feb. 
Vr. 21 feb. 
Vr. 28 feb. 

 
Van 

15.45-16.45u. 

Per les €12,50 

De 
leesclub 

Gr.6 t/m 8 

*Min. 2 boeken lezen 
op eigen niveau 

* Verwerkingsbladen 
maken over het gelezen 
boek (begrijpend lezen) 

* Vertellen over het 
gekozen boek aan 

andere groepsleden 

Woe. 29 jan. 

Woe. 12 feb. 
Woe. 26 feb. 
Woe. 11 mrt. 

 
Van 

13.00-13.45u 

En/of 
14.30-15.15u 

Per les €5,- 

  

Als u de cursus in één keer, voor de eerste les betaalt,  

dan krijgt u een korting van 10% op het totaalbedrag van de cursus. 

 

De lessen worden gegeven op Enschedepad 21 te Almere, in het lokaal van Nieuwejuf.nl, 

in groepjes van max. 6 leerlingen. 

 

Aanmelden voor een cursus of meer informatie 

opvragen? 

06 40 48 62 21 of info@nieuwejuf.nl 
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Wat is Cito training? 

Bij Cito training worden er opgaven geoefend die gelijk zijn aan opgaven die in de Cito 

toetsen voorkomen. Bij de Cito training worden er maximaal 6 scholieren in één groep 

geplaats en wanneer er onderwerpen uitspringen die meer aandacht behoeven, zal hier op in 

gegaan worden. In de lessen komen alle onderdelen een keer aan bod.  

Nieuwejuf zorgt voor materialen die up-to-date zijn en die aansluiten bij het leerjaar van uw 

zoon of dochter. Bij de aanmelding wordt er gevraagd of er ook huiswerk meegegeven mag 

worden, soms zijn kinderen al druk met veel extra activiteiten, waardoor het huiswerk er niet 

van komt. 

 

Wat is de leesclub? 

Tijdens de leesclub wordt er aandacht besteed aan de leuke kanten van lezen, begrijpend 

lezen en presenteren. Er zullen niet alleen boeken gelezen worden, maar ook tijdschriften, 

gedichten en strips. De eerste keer is het belangrijk dat uw zoon of dochter, een zelf 

gekozen boek op niveau meeneemt. Dit mag van de leerling zelf zijn of een geleend boek 

van de bibliotheek.  

De eerste les gaan we dan ook direct in op hoe je een boek kiest en wanneer weet je dat het 

wat voor jou is. Wanneer spreekt iets jouw aan? 

 

 

 

 

 


