
 
 

Welkom in groep 5. Een nieuw schooljaar en bij de start ervan is uw kind al op de helft van de 

basisschoolperiode… Wat we zoal doen in groep 5? Dat leest u hieronder. 

Rekenen 

In groep 5 wordt gewerkt met de methode ‘Pluspunt4’. De kinderen werken in een werkboek en gebruiken 

daarnaast een Chromebook om extra te oefenen met de leerdoelen door middel van taken. De getalrij tot 

1000 staat centraal en het is erg belangrijk dat uw kind de tafels van 1 tot en met 10 goed beheerst. In de klas 

wordt veel tijd besteed aan het oefenen hiervan. Dit doen we op verschillende manieren: buiten, door middel 

van spellen, op een wisbordje of op een Chromebook.  

Spelling 

In groep 5 starten we elke spellingles met een vijf woorden dictee. Het wandeldictee, wat vaak ingezet 

wordt, is een succes. De woorden van het dictee liggen dan verspreid door het lokaal. De kinderen lopen 

rond, onthouden het woord en schrijven het woord op in het dicteeschrift.   

Daarnaast gebruiken we de methode ‘Spelling op Maat’.  

De kinderen werken aan de verschillende categorieën in een werkboek. 

Bij zowel dictee als de lessen in het werkboek wordt de methode ‘Taal in 

Blokjes’ dagelijks ingezet. Bij deze methode krijgen de klanken een eigen kleur, 

zo wordt de Nederlandse taalstructuur zichtbaar. 

Om de woorden per spellingcategorie nog eens extra te oefenen maken we 

gebruik van het programma ‘Bloon’. De leerkracht zet lijsten klaar per blok. Alle 

kinderen hebben een eigen account waar op geoefend kan worden, zowel op 

school als thuis.  

Taal 

In groep 5 maken we gebruik van de methode ‘Taal op Maat’. Deze methode is bestaat uit twee delen: taal 

en woordenschat. Bij elk thema leren de kinderen 24 nieuwe themawoorden en de betekenis. Ook wordt er 

veel aandacht besteed aan het gebruik van interpunctie bij het schrijven van zinnen.  

 

 

 

 

 

 



 

Nieuwsbegrip 

Vanaf halverwege groep 4 wordt ‘Nieuwsbegrip’ ingezet als methode voor begrijpend lezen. 

‘Nieuwsbegrip’ hanteert verschillende niveau: AA (groep 4), A (groep 5 en 6), B (groep 7 en 8) en C (groep 

8). De overgang van groep 4 naar groep 5 is erg groot. Dit is voornamelijk terug te zien aan de hoeveelheid 

tekst en de moeilijkheidsgraad van de zinnen. 

In groep 5 wordt ‘Nieuwsbegrip’ daarom voornamelijk klassikaal aangeboden. Er wordt gewerkt op papier, 

zodat de kinderen mee kunnen schrijven en zinnen kunnen arceren in de tekst.  

‘Nieuwsbegrip’ gaat altijd over actuele onderwerpen uit het nieuws, waardoor de tekst en de opdrachten 

vaak aanspreken bij de kinderen.  

Bewegend leren 

In groep 5 is er veel aandacht voor bewegend leren. Op deze manier zijn de kinderen op een actieve manier 

bezig met de leerstof. Dit kan in de klas, maar gebeurt ook veel buiten op het schoolplein. Dit zorgt ervoor 

dat de kinderen het lesdoel behalen, zonder een les in een werkboek of schrift te hebben gemaakt. Op onze 

site zijn enkele filmpjes te vinden van bewegend leren. 

Boekbespreking/spreekbeurt 

In het eerste deel van groep 5 doen de kinderen voor het eerst een boekbespreking over een eigen gekozen 

boek. De boekbespreking mag ook in tweetallen. Dit is altijd erg spannend, maar ook erg leuk om naar te 

kijken en te luisteren. In het tweede deel van het schooljaar doen de kinderen een spreekbeurt, met als thema 

‘dieren’. Deze spreekbeurt doen de kinderen alleen. Extra leuk om bijvoorbeeld je eigen huisdier mee naar 

school te nemen. 

 

Uiteraard wordt er in groep 5 ook gewerkt aan: schrijven, verkeer, wereldoriëntatie (Blink Geïntegreerd), 

gym en  creatieve vakken (handvaardigheid, dans, drama, muziek). Voor de sociaal emotionele ontwikkeling 

wordt gebruik gemaakt van de Kanjertraining. 

Kortom, een leuk jaar waarin uw kind weer veel nieuwe dingen leert. Een jaar waarin uw hulp thuis ook 

belangrijk is. Veel samen lezen en tafels oefenen is van belang. Als ouder wordt u op de hoogte gebracht 

van de doelen waaraan gewerkt wordt en krijgt u materialen/sites aangereikt om ook thuis te kunnen 

oefenen. Op deze manier blijft u ook op de hoogte van wat uw kind aangeboden krijgt: ‘Samen naar je beste 

ik’.  

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust! Dat kan persoonlijk, telefonisch of per e-mail.  


