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Meer informatie over groep 6! 
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De week van groep 6 
Hoe ziet de week van groep 6 eruit? 
Afhankelijk van het leerdoel werken de kinderen in werkboeken, werkbladen, 
met een coöperatieve werkvorm of met de Chromebooks. Meestal volgen we 
de methode, maar soms werken we op een andere manier aan het leerdoel. 
Dit jaar gaan we namelijk ook aan de slag met actief leren: in deze lessen 
oefenen de kinderen dezelfde vaardigheden als zij in hun werkboek 
zouden oefenen, alleen op een andere, actieve manier. Wanneer de 
kinderen klaar zijn, kunnen ze werken aan verschillende klaar-taken of 
lezen uit een zelfgekozen leesboek.  
 
Een greep uit de nieuwe leerstof 
Hieronder vindt u per vak wat er o.a. dit jaar aan bod komt. Er komt veel nieuwe leerstof langs, altijd 
op een logische en opbouwende manier. U bent van harte welkom om de methodes te bekijken, of vragen 
te stellen over hoe wij de leerstof aanbieden.  
 

Vak Een greep uit de nieuwe leerstof 

Rekenen De getallen en sommen worden groter (eerst optellen en aftrekken t/m 1000, 
later t/m 10.000). We oefenen met het samenstellen van getallen uit 
duizendtallen, honderdtallen, tientallen en eenheden. Verder maken we kennis 
met breuken en ontwikkelen we breukentaal: we leren te werken met 
breukenstroken en om dingen eerlijk te verdelen met behulp van de breuken. 
Later komen ook de kommagetallen en verhoudingstabellen om de hoek kijken, 
waar we een begin mee maken.   

Taal In elk thema legt Staal een sterk kennisfundament. De kinderen doen de eerste 
twee weken kennis op. In week drie verwerken ze deze kennis in een 
publicatie of presentatie. Er wordt geoefend met zinsontleding en gewerkt aan 
het vergroten van de woordenschat. De kinderen oefenen met het schrijven 
van een verhaal (met behulp van de w-vragen: wie, wat, waar, wanneer en 
waarom) en het voeren van denkgesprekken.  

Spelling In de methode van spelling worden verschillende spellingcategorieën herhaald 
en nieuw aangeboden. Ook wordt er aandacht besteed aan verschillende 
woordsoorten.    Dit zijn samenstellingen, werkwoorden, zelfstandig 
naamwoorden, bijvoeglijk naamwoorden en voorzetsels. Verder oefenen we 
met het correct gebruiken van leestekens in de zin, en de werkwoordspelling 
van de verleden- en voltooide tijd (d’tjes en t’tjes). 
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Technisch 
lezen 

Bij het werken met Karakter ligt het accent op het aanleren van goede 
technische leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct 
lezen en vloeiend lezen. In groep 6 krijgen kinderen de tijd om hiermee te 
oefenen en het technisch leesniveau te verhogen. Daarnaast geven we lessen 
leesbevordering. In deze lessen besteden we aandacht aan leesmotivatie en 
boekpromotie.   

Begrijpend  
lezen 

De teksten van  Nieuwsbegrip worden langer en moeilijker. Goed terugkijken 
in de tekst is erg belangrijk. Verder oefenen we met het belangrijkste uit de 
tekst te halen. Wat is de hoofdzaak en wat zijn bijzaken? Ook gaan we 
werken met opsommingen, voorbeelden, oorzaak-gevolg etc. Op de laptops  
werken we ook met nieuwsbegrip XL. Dit programma biedt extra 
woordenschat en andere tekstsoorten aan (gedichten, liedjes, brieven, e-
mails). 

Studievaardigheden We oefenen met het aflezen van grafieken en tabellen, maar ook met het 
gebruiken van naslagwerken zoals een woordenboek of atlas. Waar en hoe 
moet je zoeken als je benieuwd bent naar informatie?  

Verkeer Iedere week krijgen de kinderen een les verkeer. Om de kinderen zo goed 
mogelijk voor te bereiden gaan we aan de slag met de verkeersborden, 
voorrangsregels en gedragsregels in het verkeer. Dit doen we op een actieve 
manier door veel samen te werken en te praten over het verkeer, maar ook 
door vragen te beantwoorden in het werkboek (en ja, die zijn soms even lastig 
als op het echte verkeersexamen!      ) 

Engels Voor Engels maken we gebruik van de nieuwe methode Blink! In deze methode 
leren de kinderen Engels spreken door middel van verschillende popliedjes. 
Natuurlijk zingen we mee met de liedjes, maar we oefenen ook de zinnen uit de 
liedjes door gesprekjes te voeren en de betekenis te achterhalen. 

 
Bij het vak rekenen beginnen we het schooljaar met het afmaken van de werkboeken van groep 5. 
Door het thuisonderwijs van de afgelopen jaren hebben de kinderen niet alle leerstof gehad of is de 
leerstof nog niet beheerst. Om een brede basis te leggen voor rekenen is het belangrijk dat de 
kinderen de basisvaardigheden van de afgelopen jaren herhalen. Hiervoor hebben we in de week 
extra rekentijd ingelast, waarin de kinderen werken aan eigen leerdoelen voor rekenen en waarin 
geautomatiseerd wordt.  
 
Voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek gaan we verder waar de kinderen vorig 
schooljaar gebleven zijn. We volgen de opbouw van de methodes: bij aardrijkskunde breiden we de 
kennis uit tot Nederland (er komt dus ook meer aandacht voor topografie) en bij geschiedenis gaan 
we verder met het volgende tijdvak.  
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Werken op niveau  
De kinderen krijgen zoveel mogelijk les op niveau. Grofweg werken we op drie niveaus; de *, ** en 
***. Kinderen die in de *** zitten mogen eerder aan de slag en krijgen extra (moeilijkere) opgaven. 
Kinderen in de ** volgen de reguliere aanpak. Kinderen in de * krijgen extra uitleg bij iedere les. 
Uiteraard kan het zijn dat een kind in de * een bepaalde les snapt of dat een kind uit de *** moeite 
heeft met een bepaalde les. Ze doen dan die les mee met een andere aanpak. Na iedere toets 
worden de resultaten geanalyseerd en waar nodig wisselen sommige kinderen van aanpak.  
 
Zelfstandigheid 
In groep 6 werken we aan de zelfstandigheid van de kinderen. Tijdens alle lessen wordt er gebruik 
gemaakt van de geluidslevels (level 1: geen stemmen, level 2: fluisterstemmen, level 3: 
groepsstemmen, level 4: vertelstem zodat iedereen je kan horen. 
 
Vanaf de kerstvakantie krijgen de kinderen huiswerk om thuis mee aan de slag te gaan. Voorbeelden 
van het huiswerk in groep 6 zijn: woorden oefenen voor woordenschat, kaarten oefenen voor 
topografie, extra oefenwerk voor rekenen of het leren van informatie voor een aardrijkskundetoets.  
 
Omgaan met elkaar (De Gouden Weken) 
Van klas 6 naar groep 6. 
Het leren omgaan met elkaar verdient extra aandacht. Je leert immers beter in een veilige omgeving, 
waar kinderen respect voor elkaar hebben. Met name de eerste ‘’Gouden Weken’’ besteden we hier 
veel aandacht aan. Door middel van spelletjes, samenwerken en kringgesprekken creëren we een 
fijne groep. Hier hebben wij het hele jaar profijt van. Ook na deze weken blijven wij hier met de Rots 
& Water lessen aandacht aan besteden, zodat ieder kind zich op zijn gemak voelt in groep 6 en met 
plezier naar school gaat. 
 
Contact 
U kunt altijd persoonlijk, per mail of telefonisch contact opnemen voor vragen of onduidelijkheden. 
Aarzel niet om binnen te lopen of een Parro sturen als u vragen heeft, extra oefenboekjes wilt 
hebben of wilt weten op welke manier wij iets uitleggen. Goed contact tussen school en thuis vinden 
we erg belangrijk, zo maken we er samen een fijn schooljaar van! 
 

Op naar een leuk en leerzaam schooljaar! 
 
Juf Tessa 

 
 


