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Informatie over groep 6

In deze hand-out vindt u allerlei informatie specifiek voor en over groep 6.
U krijgt in grote lijnen uitleg over de diverse vakken die uw kind in groep 6 krijgt aangeboden en
algemene informatie over de groep.

Algemeen
o Tijdens schooltijden zijn telefoons niet toegestaan. De mobieltjes kunnen het beste thuis blijven,

de telefoons die mee gaan naar school worden door de leerkracht bewaard.
o Huiswerk:

o Na uitleg in de klas:
werkwoord spelling

o Om te leren voor een toets:
Topografie (Nederland)
Geschiedenis, aardrijkskunde en Natuur & techniek
Engels

o Het huiswerk wordt wisselend digitaal of gekopieerd meegegeven. Digitaal huiswerk
wordt via de Schoolpraat-app toegelicht.

o Fruitdagen:
Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zijn op school de fruitdagen: Wilt u ervoor zorgen
dat uw kind in ieder geval op deze dagen fruit meekrijgt naar school?

o Schoolpraatapp:
Via de Schoolpraatapp heeft u toegang tot de Gesprekkenplanner, Absentiemelder en
Blogfunctie. Het algemene nieuws is voor iedereen te volgen. Via de Blogfunctie krijgt u een
kijkje in het dagelijks gebeuren in de groepen, middels een stukje tekst of foto's. Iedere groep
heeft hiervoor een eigen afgeschermde omgeving met een eigen wachtwoord. Deze
wachtwoorden worden ieder jaar vernieuwd. Via de Absentiemelder kunt u uw kind afmelden bij
ziekte of dokters-/tandartsbezoek. Deze melder is niet bedoeld om verlof aan te vragen. Dit doet
u via het formulier op de website.

Vakken
We lichten een paar vakken toe. Alle overige informatie over de vakken die gegeven worden staan in
onze schoolgids.
o Taal:

We werken met de methode: Taalverhaal.nu.
In groep 6 ligt de nadruk vooral op:
- Woordenschat
- Leesbegrip
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- Woord- en zinsbouw (persoonsvorm, onderwerp)
- Stellen
- Spreken en luisteren

o Spelling:
We werken met de methode: Taalverhaal.nu.
In groep 6 ligt de nadruk op:
- Spellingbewustzijn
- Inprenting
- Elke week een geïsoleerd spellingprobleem
- Werkwoordspelling (start)

o Rekenen:
We werken met de methode, ‘Alles telt’.
In groep 6 ligt de nadruk vooral op:

o bewerkingen ( + sommen en – sommen) tot 10 000
o vermenigvuldigen en delen
o cijferen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen,delen onder elkaar)
o breuken
o meten, tijd en geld

Hoofdrekenen is het eerste half jaar absolute prioriteit in de hele school. Groep 6 rekent dagelijks
20 minuten extra en alleen uit het hoofd. Dit doen we door middel van rekenen met een bal
en/of rekenwerkbladen uit de map : “Zo leer je kinderen rekenen”.
Het doel hiervan is het rekenen t/m 1000 te vereenvoudigen. Zo worden alle sommen
makkelijker omdat de leerlingen over de basissommen niet meer hoeven na te denken.

o Engels:
Een nieuw vak! De kinderen maken spelenderwijs kennis met de geschreven en gesproken
Engelse taal middels de methode “Groove.me”. Groove.me is de eerste complete lesmethode
Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en
enthousiasmeert!
Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. In de lessen zitten
verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van
leerlingen.

o Begrijpend lezen:
Bij de methode Nieuwsbegrip staat iedere week een tekst met een actueel onderwerp centraal.
Na het voorspellen waar de tekst over zal gaan, lezen de kinderen in 2- of 3-tallen actief de tekst
en gaan op zoek naar antwoorden op de zogenoemde sleutelvragen.

o Schrijven:
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Naast het inslijpen van hoofdletters, kleine letters en de lastige verbindingen krijgen de kinderen
nu ook creatief schrijven.  Ook wordt gewerkt aan het temposchrijven.

o Wereldoriëntatie:
In groep 6 wordt thematisch gewerkt aan: topografie van de provincies met belangrijkste steden
en wateren; het begrip energie; het zonnestelsel; VOC; de slavernij.

En dan nog dit
● Leren Zichtbaar maken

Schoolbreed wordt gewerkt aan het zichtbaar maken van wat de kinderen gaan leren. Dit
helpt hen om niet alleen doelen te stellen, maar deze ook beter te halen. In groep 6 is dat te
zien bij alle vakken, waar kinderen van te voren zien wat ze de komende tijd nog moeten (en
gaan) leren. Ze leren hierbij te bedenken : Ik kan het NOG niet, maar straks wel” in plaats
van: “Ik kan het niet”.

● Bewegingsonderwijs
Groep 6 krijgt op dinsdag én vrijdag gymles van vakleerkracht Sandro Meneghini. Gymmen
doen we in gymkleding met sportschoenen (geen zwarte zolen). Sieraden moeten af, lange
haren moeten vast en waardevolle spullen kunnen beter thuis gelaten worden.

● Sociaal-emotioneel leren
Op het gebied van sociaal emotioneel leren hebben wij de methode Kwink.  Deze methode is
gebaseerd op bewezen levensvaardigheden. Kwink helpt uw kind verder te ontwikkelen en
zorgt voor een sterke, sociaal veilige groep.

● Zelfstandigheid
Zelfstandig werken heeft o.a. als doel dat kinderen zelf hun taken leren plannen, op hun
eigen tempo kunnen werken en leren hun eigen problemen op te lossen, het geeft hen
zelfvertrouwen als dit lukt. Een ander doel is dat de leerkracht op deze manier kinderen
individueel of in kleine groepjes kan begeleiden. Dit gebeurt aan de instructietafel. Tijdens
rekenen, spelling en begrijpend lezen begeleidt de leerkracht hier kinderen.

● Verantwoordelijkheid
We willen graag dat de kinderen op tijd hun huiswerk inleveren, dat de gymkleding in orde is
en dat uw kind op tijd op school komt. Mocht dit herhaaldelijk niet op orde zijn, dan zullen
we hierover met u en uw kind in gesprek gaan.

Heeft u vragen of wilt u iets kwijt, dan maak ik graag een afspraak met u na 14:00 uur. U kunt ook
mailen: l.stam@ikcdebavinck.nl
Deze gesprekken voer ik samen met iemand vanuit het MT i.v.m. mijn afrondende fase  Leraar In
Opleidingstraject.
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