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Beste ouders, 
 
Het schooljaar is inmiddels gestart. Wij heten u van harte welkom in groep 6.  
 
Wij hopen dat uw kind zijn/haar plekje heeft gevonden in de klas. Wij willen u door middel 
van dit boekje vertellen wat u en uw kind te wachten staat dit schooljaar. 
 
 
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u altijd even een afspraak 
met ons maken. 
 
We gaan er met elkaar een goed jaar van maken! 
 
 
Juf Michelle 
Juf Patricia 
Meester Bjørn 
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Uw kind in groep 6 
Om 8.20 uur wachten wij de kinderen op het schoolplein op. In groep 6 beginnen we de 
dag met een inloopopdracht. Na de inloop gaan we met elkaar aan de slag. We vinden het 
heel fijn om op tijd te kunnen beginnen, wilt u hier als ouder zorg voor dragen! 
 
Groep 6, we gaan weer een stapje verder. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen leerwerk of 
maakwerk mee voor de zaakvakken. Ook krijgen de kinderen cijfers voor hun gemaakte 
werk. Dat is best heel spannend! 
 

Een agenda hoeft nog niet. Mag natuurlijk wel. We hopen ook dat alle kinderen een mapje 
mogen aanschaffen waarin zij de stencils van hun huiswerk kunnen opbergen. Dan blijft 
het netjes en kunnen de kinderen het niet kwijt raken. 
Iedere woensdag krijgen de kinderen huiswerk, de week erna wordt het huiswerk 
ingeleverd. 
 
De verschillende vakken komen in groep 6 aan bod: 
 
Godsdienst  
De methode die we voor dit vak gebruiken heet: Trefwoord. 
Trefwoord biedt ons verschillende thema’s waar we in het schooljaar mee aan de slag 
gaan. Per thema vertellen we de bijbelverhalen, we leren kinderen ook bijpassende 
liedjes.   
 
 
Rekenen 
Methode: Getal en ruimte  
Dit schooljaar zijn wij overgestapt op een nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte Junior. 

Om goed te leren rekenen, hebben kinderen herhaling nodig in een duidelijke structuur. 

Getal & Ruimte Junior gebruikt een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht 

voor één onderwerp en duidelijke en altijd werkende strategieën. Elke dag is er tijd voor 

automatiseren en memoriseren. 

  

Kinderen krijgen dagelijks instructie volgens EDI (expliciete directe instructie) en gaan in 

kleine stapjes van oefenen naar toepassen. Elke week wordt na het ophalen van de 

voorkennis veel aandacht aan de strategie besteed. Zo kunnen kinderen zich de 

rekenvaardigheid echt eigen maken voordat ze gaan toepassen. Dit toepassen gebeurt 

door middel van een stappenplan. Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit 

geeft zelfvertrouwen! 

 

Ieder kind leert rekenen in zijn eigen tempo. Met Getal & Ruimte Junior bieden wij de 

kinderen allemaal de aandacht én de lesstof die ze nodig hebben.  

 

Aan het einde van groep 5 moesten de tafels van 1 t/m 10 geautomatiseerd zijn, wilt u dit 

thuis ook blijven oefenen? We gebruiken de tafels bij deelsommen maar ook bij het 

werken aan verhoudingstabellen. Verder gaan we met breuken, rekenen met geld, 

klokkijken en meten aan de slag. Aan het einde van groep 6 maken de kinderen sommen 

tot 100.000.  
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Taal 
Methode: Staal  
Staal werkt met thema’s en gaat uit van de dagelijkse realiteit. Elk thema start met een 
filmpje waarin het thema wordt geïntroduceerd. Er worden nieuwe woorden aangeboden; 
de woorden van de week. Woordenschat neemt een belangrijk deel van de lessen in. Het 
hebben van een goede woordenschat is belangrijk voor het succesvol doorlopen van de 
school en deelname aan de maatschappij. Naast woordenschat bestaat de methode 
verder uit: taal verkennen, spreken, luisteren en schrijven.  
 
 
Spelling 
Methode: Staal 
We hebben gekozen voor een methode die intensief oefent met spellingsregels en daarbij 
gebruik maakt van symbolen en gebaren die de regels ondersteunen. Iedere dag instructie, 
herhaling en een klein dictee. Daarnaast gebruiken we ook een werkboek. 
 
Lezen 
Methode: Karakter.  
De kinderen leren bij deze methode technisch lezen.  
De kinderen lezen rijtjes met losse woorden, maken leesoefeningen en lezen 
teksten in een werkboek. Ook is er regelmatig tijd om te lezen uit een zelf  
uitgezocht boek uit onze schoolbibliotheek. 
 
Karakter besteedt naast het ontwikkelen van de technische leesvaardigheid ook veel 
aandacht aan het plezier in lezen. Als je iets graag doet dan is de kans groter dat je het uit 
jezelf oppakt en dus vaker doet. De grootste motivator om te willen lezen is succes in 
lezen. De opdrachten in Karakter zijn juist daarom gericht op het ervaren van succes 
tijdens het lezen. Karakter bestaat uit boekjes waarin telkens een karakter centraal staat. 
Het karakter neemt de kinderen mee in zijn of haar (lees)wereld. Het karakter vertelt in 
filmpjes op het digibord waarom lezen leuk en belangrijk is. In de wereld van het karakter 
maken kinderen kennis met verschillende soorten teksten en kinderboekenschrijvers. Door 
in aanraking te komen met al deze verschillende teksten ontdekken ze hun eigen 
leessmaak en ontwikkelen ze een positieve leeshouding. 
 
In de toetsweken nemen we Avi toetsen af en de Drie- minuten leestest af. 
Bij de Avi toets kijken we of een kind een tekst in een bepaalde tijd kan lezen, het gaat er 
dan ook om hoeveel fouten de kinderen maken met lezen. We hopen dat uw kind in januari 
de toets M5 voldoende of goed leest. Bij drie-minutentest kijken we hoeveel woorden een 
kind in 1 minuut leest. We nemen drie toetsen af. Vandaar de drie-minutentest. 
Het is ook heel belangrijk dat u uw kind thuis veel stimuleert om te lezen!  
 
 
Begrijpend lezen 
Methode: Nieuwsbegrip.  
Iedere week ontvangen wij nieuw, actueel materiaal voor een les begrijpend lezen. Deze 
les bestaat uit een tekst en een filmpje via het digibord. 
We praten met de kinderen over de tekst, waar gaat het over, wat weet je al over dit 
onderwerp? We maken ook opdrachten die bij de tekst horen. Naast deze les maken de 
kinderen ook elke week twee lessen op de computer. De les "woordenschat" maken we op 
de Chromebooks in de klas. 
 
De les "andere tekstsoort" maken de kinderen als huiswerk: www.zuluconnect.nl.  



  

5 

 

De kinderen hebben hiervan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De leerkracht 
controleert op vrijdag of dit huiswerk gemaakt is. Als u thuis geen beschikking heeft over 
een computer en/of internet, mogen de kinderen dit huiswerk bij ons op school na 
schooltijd maken. De methode heeft ook toetsen die we regelmatig afnemen. 
 
 
De zaakvakken. 
Methode: Blink 
Dit jaar starten wij met een nieuwe methode voor Wereldoriëntatie: Blink. 
Hierin zijn de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek opgenomen. We 
werken steeds een periode aan een vak. Aan het einde van deze periode, volgt een toets. 
Topo hoort bij aardrijkskunde, in groep 6 werken we aan de topografie van Nederland. 
 
 
Verkeer 
In groep 6 werken we uit een krantje vanuit een methode die is ontwikkeld door Veilig 
Verkeer Nederland. Het boekje waaruit de kinderen werken heet: Op voeten en fietsen en 
gaat voornamelijk over hoe je als kind in het verkeer handelt, lopend of op de fiets. 
 
Crea 
Muziek, tekenen en handvaardigheid komt regelmatig aan bod. Vaak themagebonden, 
passend in de tijd van het jaar of passend bij een vak.  
 
 
Presenteren in de klas 
Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen zelf leren om een presentatie te 

maken en te houden. We hebben met elkaar een leerlijn hierover opgesteld. Er is 

natuurlijk een opbouw gemaakt.  

Daarnaast willen we ook graag stimuleren dat kinderen thuis een boek lezen omdat lezen 

zo ontzettend belangrijk is voor de taalontwikkeling van uw kind. 

 

In groep 6 lezen de kinderen thuis een boek voor een bepaalde datum. Op school maken 

de kinderen een boekendoos, over hun gelezen boek. In deze schoenendoos knutselen 

kinderen van alles wat met het boek heeft te maken. Ze geven hierover een presentatie in 

de klas. De kinderen uit de klas stellen vragen aan de hand van de lijst van Chambers. Zo 

leren kinderen gericht vragen te stellen en deze vragen te beantwoorden. 

De kinderen maken met een groepje kinderen een presentatie in de klas. Zij krijgen een 

formulier met daarop aangegeven kopjes. De kinderen zoeken informatie, vullen dit in op 

het formulier. Met elkaar maken ze een Powerpoint-presentatie. Bij ieder kopje komt een 

pagina van Powerpoint. Er kunnen steekwoorden geplaatst worden. Vanuit de 

steekwoorden leren we kinderen zelf het verhaal te vertellen. 

 
 
De Vreedzame school 
Wij werken met het programma ‘De Vreedzame school’. In dit programma leren we de 
kinderen dat de school een plaats is waar iedereen gehoord en gezien mag worden, 
iedereen heeft een stem. We leren de kinderen om beslissingen te nemen en conflicten op 
te lossen.  

Leerkrachten en kinderen leren in alle klassen dezelfde ‘taal’ te gebruiken als het om de 
omgang met elkaar gaat.  
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Regels in de klas 
Er zijn afspraken gemaakt over hoe we ons gedragen in de klas en op het plein. We 
proberen kinderen zoveel mogelijk positief te benaderen. Deze regels worden regelmatig 
besproken en/of herhaald. Op meerdere overtredingen kan straf volgen, maar altijd in 
combinatie met een gesprek. Wanneer we denken dat u als ouder(s) op de hoogte moet 
zijn dan laten wij u dit weten. 
 
Werkwijze 
We starten de dag met een inloopopdracht. Deze staat bij binnenkomst op het bord, de 
kinderen kunnen hier zelfstandig aan werken. 
Daarna gaan we inchecken, hoe zijn we naar school gekomen: neutraal, sip of blij. Hier 
praten we nog even over met de kinderen die hier iets over willen delen in de klas. Na de 
opening gaan de slag. 
 
 
De leerkracht geeft per vak een korte uitleg waarna de kinderen aan de slag gaan. Wie dit 
nodig heeft kan bij de leerkracht aan de instructietafel werken. Zij kan het werk in stapjes 
met het kind maken, met materiaal werken of een uitgebreide uitleg geven. De andere 
kinderen werken dan zelfstandig. Natuurlijk zijn er ook momenten dat zij vragen kunnen 
stellen aan de leerkracht. 
 
Bij sommige vakken werken we met niveaugroepen, de kinderen hebben dan een ander 
plekje in de klas. Dit weten zij precies en zij nemen mee wat zij daar nodig hebben. 
In de klas gebruiken we het stoplicht.  
 
Rood licht: De kinderen moeten hun werk alleen maken. Bij een toets staat het licht dus 
altijd op rood. 
Oranje licht: De kinderen kunnen zachtjes samen werken of elkaar iets vragen. 
Groen licht: De kinderen mogen samen werken maar ze mogen ook aan de leerkracht 
hulp vragen. Bij rood of oranje kan de leerkracht met kinderen aan de instructietafel 
werken.  
 
   
Zorgbreedte 
Door middel van methodegebonden toetsen kunnen we de prestaties van uw kind volgen. 
Wij noteren alle uitslagen van deze toetsen zodat wij een goed beeld van uw kind krijgen. 
Het gemiddelde leest u in het rapport. Wanneer uw kind extra hulp nodig heeft, nemen wij 
contact met u op. Wij helpen uw kind aan de instructietafel en soms krijgt een kind extra 
werk mee voor thuis. 
 
De leerkracht maakt een groepsplan voor de klas. Hierin beschrijft zij/hij welke kinderen bij 
welk vak gemiddeld werken, welke kinderen hulp nodig hebben en welke kinderen 
uitdaging nodig hebben. Ook gebruiken wij hierbij de gegevens die u ons hebt 
doorgegeven tijdens het ouder-vertelgesprek. 
 
Twee keer per jaar is de screeningsweek. Alle kinderen maken dan CITO toetsen op het 
gebied van rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. U leest het resultaat 
van deze toetsen in het rapport van uw kind. Indien nodig neemt de leerkracht contact met 
u op.  
 
Bij ons op school werken meerdere interne begeleiders: Marianne Troost is momenteel  
intern begeleider op de Oranjelaan en Roxanne Corzilius op de Lisstraat voor de groepen 
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6 t/m 8. U kunt altijd met haar een afspraak maken. Zij houden zich bezig met de zorg in 
de groep. 
 
Lisette Janse werkt bij ons op school als schoolmaatschappelijk werkster. Zij is op 
donderdagochtend aanwezig maar u kunt altijd telefonisch contact opnemen. Het 
telefoonnummer is: 06 38294109. 
 
Ouderhulp 
We vinden het fijn als u ons met regelmaat wilt helpen op school. U zou bijvoorbeeld mee 
kunnen gaan als we een uitje hebben. We zullen via Social Schools vragen als we hulp 
nodig hebben. 
 
Etui 
Het etui wordt aan het begin van het schooljaar gevuld en ieder kind heeft naast potloden 
ook een gum en liniaal. Raken kinderen spullen kwijt of wordt het met opzet kapot 
gemaakt dan moeten kinderen zelf voor vervanging zorgen. We schrijven met een 
Stabilopen. 
 
Tot slot 
Wilt u ons tussendoor even spreken, bel dan na schooltijd of stuur een berichtje via social 
schools om een (telefonische) afspraak te maken. Wanneer er op school bijzonderheden 
spelen brengen wij u hiervan op de hoogte. Brengt u ons op de hoogte als er 
bijzonderheden zijn met uw kind die voor ons van belang zijn om te weten. Bedankt! 
 
 


