
Informatie groep 5

Algemene informatie

Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 5,

Langs deze weg willen we u en uw kind alvast van harte welkom heten in groep 5. Om u
duidelijkheid te bieden, willen we u graag informeren over de gang van zaken in dit
leerjaar.

Praktische mededelingen:
● Om 08:25 uur mogen de kinderen nadat de bel is gegaan zelfstandig naar hun

lokaal. Om 08:30 uur is iedereen in de klas aanwezig en starten we met de les.
● De algemene pauzetijden vindt u in de schoolgids. Voor groep 5 is er ochtendpauze

van 09.55u tot 10.20u.
● De gruitdagen (het nuttigen van fruit/groenten tijdens de pauze) zijn op de

woensdag en de vrijdag.

Het lesaanbod

Rekenen:
We werken met de methode Wereld in Getallen. Onderwerpen die dit jaar aan bod komen
zijn:-

- getalbegrip tot 10.000
- optellen/aftrekken t/m 1000
- tafels t/m 10
- meten (omtrek, oppervlakte, inhoud en gewicht)
- tijd (analoog en digitaal klokkijken)
- geld

Het is van belang dat de tafels van 1 t/m 5 en 10, bij aanvang in groep 5, goed worden
beheerst. De tafels moeten gedurende het hele jaar worden bijgehouden. Tafels vormen
namelijk de rode draad voor het rekenen in groep 5 en hogere groepen.

Taal:
We werken met de methode Taal Actief. In deze methode staan per blok woordenschat,
spreken, zinsontleding en teksten schrijven centraal.



Spelling:
Voor dit vak maken we tevens gebruik van Taal Actief. M.b.v. strategieën worden
spellingregels aangeleerd.

Begrijpend en Technisch Lezen:

Nieuwsbegrip: Deze actuele methode volgt nieuwsfeiten en koppelt daaraan de
lessen. Nieuwsbegrip biedt een aantal strategieën aan om teksten beter te leren
begrijpen.
Flits: D.m.v. van leesstrategieën en gevarieerde oefenstof worden woordenschat,
leestempo en tekstbegrip vergroot.

Aardrijkskunde:
A.d.h.v. de methode Wereldzaken wordt er o.a. spelenderwijs kennis gemaakt met
topografie van Nederland.

Natuur:
Natuurzaken is een methode voor natuur en techniek. De kinderen verwerken de leerstof
a.d.h.v. proefjes en in een werkboek. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

- De natuur
- Het lichaam
- Eten
- Aarde
- Bescherming

Geschiedenis:
Tijdzaken zorgt voor een blik terug in de tijd. De hoofdstukken die in groep 5 behandeld
worden zijn:
- Jagers en boeren
- Grieken en romeinen
- Monniken en ridders
- Steden en staten
- Ontdekkers en hervormers

Engels:
Take it easy legt de nadruk op het vergroten van de woordenschat. Via oefeningen,
spelletjes en liedjes worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de Engelse taal.



Specifieke informatie per groep

Zwemtijd: vrijdag 10.00-11.00u.
Gymtijd: dinsdag 10.10-11.00u.

Huiswerk:
● Spelling: een wekelijkse overhoring van woorden uit de methode
● Rekenen: tafels 1 t/m 10: In de periode tot de kerstvakantie worden de tafels als

huiswerk opgegeven. Daarnaast dienen deze regelmatig herhaald worden voor
verdere inslijping. In de 2e helft van het schooljaar wordt gestart met deelsommen
waarbij de tafels de basis vormen.

● Spreekbeurt: in dit schooljaar zullen de leerlingen een presentatie
geven/spreekbeurt houden. Wanneer dit plaats zal vinden, zullen wij ook u als
ouder tijdig informeren.

Startgesprekken en ouderavonden

Zie hiervoor de jaarkalender.


