GROEPSINFORMATIE GROEP 5 / 6 2022-2023
Beste ouders, verzorgers,
Met dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van de gang van zaken in groep 5/6.
Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan zijn wij altijd per mail bereikbaar.
Algemeen
Juf Ria staat op maandag, dinsdag en woensdag om de week voor de klas. Op woensdag,
donderdag en vrijdag staat juf Sanne voor de klas. Dinsdag werk juf Sanne
groepsdoorbroken met groep 5 t/m 8.
De leerlingen mogen ÉÉN etui meenemen en ze hebben een goed werkende koptelefoon
nodig. Ze gebruiken deze nodig spelling, taal, rekenen en faqta.
Gym
De leerlingen van groep 5/6 gymmen op maandagochtend van 10.00 tot 11.30. Ze krijgen les
van juf Debby. Ze hebben gymkleding en schoenen nodig. Wilt u erop letten dat deze kleding
af en toe gewassen wordt?
Boekbespreking/ spreekbeurt/ werkstuk
In groep 5 houden alle leerlingen een boekbespreking of spreekbeurt. In groep 6 houden alle
leerlingen een boekbespreking en een spreekbeurt. Ook maken de leerlingen in groep 6 een
werkstuk. Een schrijven hierover met de voorwaarden en eisen volgt later. De opzet en
inhoud wordt klassikaal besproken en uitgelegd aan de hand van voorbeeld en
beeldmateriaal. De spreekbeurten en boekbesprekingen worden ingepland op school. Het
werkstuk moet op vrijdag 26 mei gemaild of ingeleverd zijn.
Huiswerk:
In groep 6 krijgen de leerlingen maximaal 2 keer per week huiswerk, in groep 5 is dit
maximaal 1 keer per week. Als het maakwerk is, dient het ’s morgens ingeleverd te worden
in de daarvoor bestemde bak. Als er voor een toets geleerd moet worden, krijgen de
kinderen een week van tevoren de leerstof mee naar huis.
Klassendienst:
In de klas en daarbuiten zijn er verschillende taken die worden uitgevoerd. Elke week zijn er
twee leerlingen per klas die klassendienst hebben. Overdag delen ze schriften uit of doen
een klein klusje voor de juf.
Toelichting Prognose advies Voortgezet Onderwijs groep 6
Aan het eind van groep 6 krijgen alle kinderen een voorlopige prognose voor het Voortgezet
Onderwijs. In deze prognose geeft school de verwachting voor het Voortgezet Onderwijs
aan. Welk niveau sluit op dit moment naar verwachting het beste aan bij uw kind.

VAKGEBIEDEN
Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken de methode KWINK om structureel aandacht te schenken aan de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen.
Begrijpend lezen
We werken met de methode Nieuwsbegrip Zilver. In deze methode wordt iedereen week een
actuele tekst behandeld. We bieden begrijpend lezen groepsdoorbroken aan in de groepen 5
t/m 8, zodat we op niveau lesgeven.

De volgende leesstrategieën komen aan bod: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden,
samenvatten, vragen stellen, verwijswoorden.
Taal
We werken met de methode Staal. We zullen leerjaar 6 volgen in het komende jaar. De
methode Staal bestaat uit vijf taaldomeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en
luisteren en schrijven. We gaan aan de slag met 4 thema’s: spijsvertering, jungle, sport en
plankenkoorts. Halverwege het blok worden de onderdelen ‘woordenschat’ en ‘taal
verkennen’ getoetst. Elk thema sluiten we af met een eindopdracht: een publicatie of
presentatie.
Spelling
We werken met de methode Staal. Het spellingprogramma bestaat uit drie
leerstofdomeinen:
• Spelling (van onveranderlijke woorden);
• Werkwoordspelling;
• Grammatica (woordsoorten, zinsdelen en leestekens)
Aan het eind van ieder blok volgt een toets, bestaande uit 20 losse woorden en 2 zinnen.
Rekenen
Dit schooljaar starten we met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4. In deze methode staat
in elke les 1 doel centraal. Dit zorgt ervoor dat de kinderen zich volledig op dat ene doel
kunnen concentreren. Pluspunt heeft gele en blauwe lessen. In de gele lessen wordt een
doel voor het eerst aangeboden en krijgen de kinderen de instructie over het doel. In de
blauwe lessen werken ze zelfstandig verder aan het doel.
Wilt u helpen? Oefen dan vaak de tafels en het automatiseren van + en - sommen t/m de 20.
Dit bevordert het rekenniveau. Ook het oefenen van digitale tijd zal de kinderen helpen.
Wereldoriëntatie
We gebruiken de methode Faqta. We starten dit jaar met het thema: jagers en boeren.

TOT SLOT
Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn te bereiken via de
parro of mail. In parro maken we voor de start op maandag een groepsgesprek aan met
beide leerkrachten, zodat wij beide op de hoogte zijn als u ons een bericht stuurt.
Met Vriendelijke groeten,
Ria van der Kolk (ma-di-wo, om de week)
Sanne Rietveld-Jansen (di-wo-do-vr)

r.vanderkolk@wijdevenen.nl
s.jansen@wijdevenen.nl

