
 Informatie     groep     6 

 Algemene     informatie 

 Methodes     in     groep     6: 
 Bijbelse     Geschiedenis:  Kind     op     maandag 
 Rekenen:  Wereld     in     getallen 
 Onderdelen: 

 -  Delen     en     vermenigvuldigen 
 -  Optellen     en     aftrekken     met     grote     getallen 
 -  Klokkijken     en     kalenders 
 -  Cijferen 
 -  Automatiseren     van     tafels 
 -  Starten     met     breuken 
 -  Oppervlakte     en     omtrek 
 -  Geldrekenen 

 Taal:  Taal     Actief     Taal 
 Onderdelen: 

 -  Woordenschat 
 -  Taal     verkennen 
 -  Spreken     en     luisteren 
 -  Schrijven 
 -  Taalbeschouwing 

 Spelling:  Taal     Actief     Spelling 
 Strategieën: 

 -  Luisterstrategie:      schrijf     het     woord     zoals     je     het     hoort     (8     categorieën) 
 -  Regelstrategie:      pas     de     regel     die     bij     dit     probleem     hoort     toe     (15x) 
 -  Weetstrategie:     leer     het     woord     uit     je     hoofd      (15x) 

 Werkwoordspelling: 
 -  Wat     zijn     werkwoorden 
 -  Regelstrategie:      pas     de     regel     toe     die     bij     dit     probleem     hoort.      10     categorieën 

 Begrijpend     lezen:  Nieuwsbegrip 
 Lezen:  Stillezen     in     boek     of     tijdschrift     en     voorlezen 
 Aardrijkskunde:  Wereldzaken 
 Geschiedenis:  Tijdzaken 
 Biologie  :      Natuurzaken 
 Engels:  Take     it     easy 
 Verkeer:  Jeugdverkeerskrant     +     verschillende     verkeersprojecten 



 Snappet: 
 Snappet     is     een     digitaal     middel     om     aangeboden     onderwijs     te     verwerken.     Elke     leerling     krijgt     een 
 ‘eigen’     chromebook.     Hier     werken     ze     dagelijks     op.     We     gebruiken     naast     Snappet     ook     nog     de 
 werkboeken. 

 Passend     onderwijs: 
 Elke     leerling     binnen     onze     school     kan     extra     hulp     of     extra     uitdaging     gebruiken.     Dit     wordt     voor     iedere 
 leerling     door     de     eigen     leerkracht     uitgezocht     en     op     basis     van     die     informatie     krijgen     de     leerlingen 
 extra     of     andere     stof     toegewezen.     Dit     kan     zijn     om     extra     rekenen,     spelling     enz.     te     oefenen     of     om 
 met     uitdagende     leerstof     aan     de     gang     te     gaan. 
 Hiervoor     wordt     tijd     ingeroosterd     zodat     elke     leerling     toe     komt     aan     dit     werk. 

 Hoeksche     Waardse     Plaatsingswijzer: 
 Vanaf     groep     6     maken     wij     gebruik     van     deze     plaatsingswijzer.     De     CITO     toetsen     van     rekenen,     spelling, 
 begrijpend     lezen     en     technisch     lezen     worden     hierin     ingevuld.     Dit     gebeurd     alleen     met     de     M6,     M7     en 
 M8     toetsen.     Op     deze     manier     krijgen     wij     al     heel     vroeg     een     beeld     van     het     niveau     van     uw     kind. 
 Onder     andere     wordt     deze     plaatsingswijzer     in     groep     8     gebruikt     om     tot     een     advies     te     komen     voor 
 het     voortgezet     onderwijs.     (Één     van     de     instrumenten     om     tot     een     advies     te     komen).     Deze 
 plaatsingswijzer     krijgt     u     na     de     midden     6     toetsen     mee     naar     huis     en     wordt     met     u     besproken     tijdens 
 de     tweede     rapportgesprekken. 

 Gymmen     en     zwemmen: 
 Ook     dit     jaar     gaan     we     weer     1x     in     de     week     gymmen.     Dit     doen     wij     op     dinsdag     van     11.00     -     11.50     uur. 
 1x     in     de     twee     weken     gaan     we     weer     zwemmen.     Dit     doen     we     op     vrijdag     van     10.00-11.00     uur. 



 Specifieke     informatie     per     groep 

 Lokaal     en     pauzetijden: 
 Het     lokaal     van     groep     6     bevindt     zich     dit     jaar     achterin     de     school.     De     kinderen     mogen     zonder 
 begeleiding     naar     binnen     komen,     zodra     de     eerste     bel     is     gegaan. 
 Van     10.05     uur     tot     10.15     uur     is     er     voor     de     leerlingen     gelegenheid     om     te     eten     en     te     drinken. 
 Van     10.15     uur     tot     10.30     uur     spelen     de     leerlingen     buiten. 

 Gymmen     en     zwemmen: 
 Gymtijden:     Van     14.15     uur     tot     15.15     uur.     De     kinderen     mogen     na     de     gymles     gelijk     naar     huis. 
 De     kinderen     naar      Kivido     fietsen     met     de     leerkracht     mee     terug     naar     school.     Eventueel 
 aangevuld     met     leerlingen     op     verzoek     van     de     ouders. 
 Zwemtijden:     Om     de     week     op     vrijdagochtend     van     10.00     uur     tot     11.00     uur 

 Huiswerk: 
 ●  Één     keer     in     de     week     een     bladzijde     woordenschat.     Eerste     half     jaar     wordt     dit     in     de 

 klas     gezamenlijk     gemaakt.     Tweede     half     jaar     gaat     het     als     huiswerk     mee     naar     huis. 
 ●  Één     keer     in     de     week     spelling     woordjes.     Deze     woordjes     worden     thuis     geleerd     en     op 

 school     overhoord. 
 ●  Één     keer     in     de     twee     weken     Engelse     woordjes.     De     leerlingen     krijgen     die     mee 

 voordat     de     les     gegeven     wordt.     Zo     hebben     ze     tijdens     het     behandelen     van     de     lesstof 
 al     enige     basiswoordjes     tot     hun     beschikking. 

 ●  Daarnaast     zijn     er     nog     toetsen     die     horen     bij     de     methodes     van     aardrijkskunde     en 
 geschiedenis.     Deze     worden     meegegeven     zodra     de     leerlingen     het     hoofdstuk     op 
 school     hebben     afgerond. 

 Spreekbeurt     en     werkstuk:      in     de     klas     met     gebruik     van     chroombook 
 ●  Presentatie     maken     op     school     in     kleine     groepjes     van     ongeveer     vier.     Ieder     kind 

 verzorgt/presenteert     een     hoofdstuk. 
 ●  Werkstuk:     op     school,     in     groepjes     van     2     samenwerken     om     1     werkstuk     te     maken 


