
Welkom in groep 5/6



Even voorstellen

Maandag en dinsdag staat 
Cindy voor de groep.

Dinsdag Ivan ondersteuning.

Woensdag, donderdag en 
vrijdag staat Melvina voor de 
groep.  



Waar gaan we het vanavond over hebben?

▪ lezen /taal
▪ spelling
▪ rekenen
▪ andere vakken
▪ praktische zaken 
▪ vragen en rondkijken



Kring 

▪ De bel gaat om 8.25 de les 
start om 8.30 uur.

▪ Maandag weekend kring
▪ Kind van de week op 

maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag en 
vrijdag. 



Spelling

▪ groep 5 en 6 krijgen vier keer 
in de week spelling

▪ methode Staal
▪ aanleren van categorieën
▪ klankgroepen
▪ oefendictee

 



Rekenen

▪ groep 5/6 krijgt dagelijks 
rekenen. 

▪ methode pluspunt
▪ toetsdoelen
▪ groep 5 werkt voor het eerst 

in een schrift
▪ tafels en deeltafels
▪ compactingroute



Taal

▪ 4 keer per week taal
▪ elk blok heeft  een eigen 

thema. 
▪ woordenschat, taalherkennen,

spreken en luisteren en als 
laatste schrijven. 

▪ bronnenboek en werkboek



Station Zuid

▪ groep 5 twee keer per week
▪ groep 6 gaat twee keer in de 

week duo lezen. 
▪ doel vloeiend lezen, correct 

lezen en op toon lezen.
▪ Technisch lezen is belangrijk 

dus lees ook vooral veel thuis. 



Blits en Leeslink

▪ Blits en Leeslink
▪ 1x Blits
▪ verschillende 

informatiebronnen  lezen, 
verwerken en begrijpen.

▪ 1x Leeslink
▪ begrijpend lezen aan de hand 

van 7 leesstrategieën. 



Engels

▪ methode Take it easy
▪ 1 keer in de week
▪ Engels praten
▪ songs and movies



Geschiedenis 

▪ groep 5/6  krijgt samen 
geschiedenis.

▪ methode Blink
▪ elke les een onderzoeksvraag 

centraal



Aardrijkskunde

▪ groep 5/6 samen 
aardrijkskunde. 

▪ methode Blink
▪ elke les een onderzoeksvraag 

centraal
▪ groep 6 krijgt topografie: 

Nederland. 



Natuur en Techniek

▪ groep 5/6 krijgen samen 
natuur en techniek. 

▪ afwisselen met 
aardrijkskunde. 

▪ methode Blink
▪ elke les een onderzoeksvraag 

centraal



Circuit

▪ 4 keer in de week een half uur. 
▪ verlengde instructie
▪ extra uitdaging
▪ een moment voor even iets 

anders bijvoorbeeld 
techniekdoos, lego WEDO en 
creatief schrijven.



Gym

▪ groep 5/6 gymt twee keer in 
de week. 

▪ Maandag en donderdag
▪ Menno vakdocent
▪ Gymschoenen zijn 

verplicht!!



Overige vakken

▪ schrijven
▪ ateliers
▪ muziek
▪ beeldende Vorming
▪ kunst centraal
▪ de groene belevenis
▪ levensbeschouwing (methode 

Kleur)
▪ techniek



Schoolkamp

▪ Otterlo op de Heidewachter
▪ van woensdag 2 oktober tot 

vrijdag 4 oktober.
▪ Woensdag naar de 

koppelpoort Amersfoort
▪ genieten, groepsvorming, 

natuur, elkaar leren kennen, 
samen en plezier.

▪ Warme kleren en stevige 
schoenen die vies mogen 
worden



Praktische zaken

▪ ouderbetrokkenheid
▪ klassenouder Marianne 

(moeder Tom)
▪ verjaardag
▪ doelenbord
▪ overblijf
▪ taakjes
▪ grote geheim - sinterklaas 



Vragen?


