
  

 

WELKOM! 

De leerkrachten van groep 6 zijn: Juf Wilke en juf Marie-Anne. 

ICT 

Alle leerlingen in groep 6 hebben een eigen Chromebook. We werken niet alleen digitaal, maar ook papier.  
De Chromebook wordt ingezet bij verschillende vakken zoals: Rekenen, Engels, Wereldoriëntatie, Topografie en 
Engels. Ook gebruiken de kinderen de Chromebook voor oefenprogramma's zoals o.a. Bloon en Ambrasoft, Rekenen 
en Taalzee. Daarnaast gebruiken de leerlingen hun Chromebook om informatie, voor bijvoorbeeld, hun spreekbeurt 
en/of werkstuk te zoeken en verwerken dit digitaal.   

Rekenen              

Wij werken met de methode "Pluspunt4".   

We starten iedere les met een korte terugblik en bespreken het doel van de les. De instructie 
volgen de leerlingen via het Digibord en aansluitend oefenen of herhalen we de nieuwe leerstof. 
Dit kan zijn op papier, in groepjes of door middel van opdrachten die we binnen of buiten 
handelend oefenen. Dit laatste noemen we ook wel 'Bewegend Leren.' Een actieve vorm waarbij 
de beweging en het praktisch handelen voorop staan. Aansluitend maken de leerlingen de 'instapoefening' waarna 
we kunnen zien welke leerlingen extra uitleg of hulp nodig hebben. Iedere les bestaat uit 'de instapoefening', 
'Basistaken' en 'Eigen Taken.' Dit doen ze digitaal. De leerstof die in groep 6 aan bod komt is o.a.: analoge en digitale 
tijden, breuken, deelsommen met grote getallen, oppervlakte berekenen, decimalen, inhoudsmaten en optellen en 
aftrekken met duizendtallen. 

 

Spelling en Taal 

Wij werken met de methodes 'Spelling op Maat' en 'Taal op Maat.' 

We starten de spellingsles standaard met een vijf woorden dictee. Tijdens het oefenen van de verschillende 
categorieën die aan bod komen, zetten wij ook hier regelmatig het 'bewegend leren' in.  Vaak doen we dit buiten en 
zien we iedereen reuze enthousiast bezig met de opdrachten. De uiteindelijke verwerking doen ze uiteindelijk in hun 
werkschrift. Aan bod komen dit jaar weer nieuwe categorieën maar ook werkwoordspelling. Als extra oefening, 
naast het werkboek, oefenen de leerlingen de woorden van de aangeboden categorie ook op het digitale 
programma 'Bloon.'  

De taallessen bestaan uit diverse thema's. Bij elk thema horen 'themawoorden.' De leerlingen leren nieuwe woorden 
met daarbij de betekenis. Daarnaast leren de kinderen dit schooljaar zinsdelen benoemen, de persoonsvorm, 
gezegde en onderwerp in een zin herkennen en benoemen, maar ook lidwoorden en persoonlijke 
voornaamwoorden komen aan bod.  

 



Gymnastiek 

Iedere woensdag heeft groep 6 gym. De gymlessen vinden plaats in de gymzaal van Basisschool De Parel op het 
Zwanevlot. De eigen leerkracht verzorgt de gymlessen. Veelal zetten wij drie tot vier verschillende onderdelen per 
gymles klaar en wordt in circuitvorm gerouleerd. Heerlijk bewegen en kennismaken met verschillende toestellen, 
technieken en spel. 

 

Boekbespreking/werkstuk/spreekbeurt 

In groep 6 maken en presenteren de leerlingen: één boekbespreking, deze is in het begin van het jaar. Veelal maken 
ze hier een Power Point bij. In januari beginnen we met het werkstuk. Dit is voor de leerlingen de eerste keer en is 
vooral in het begin best lastig, maar naarmate ze er langer mee bezig zijn gaat het steeds beter en zien we prachtige 
werkstukken als eindresultaat.  Na de meivakantie starten we met de spreekbeurten. De spreekbeurt houden ze 
over hun werkstuk en ook hierbij gebruiken ze meestal een Power Point. De digitale vaardigheden worden dit 
schooljaar enorm uitgebreid door de inzet van de Chromebook.  

 

Begrijpend lezen 

We hanteren voor begrijpend lezen de methode 'Nieuwsbegrip Xl." De teksten die 
gebruikt worden zijn, in de week waarin de les wordt aangeboden, actueel en in het 
nieuws. Vaak hebben leerlingen al iets gehoord of gelezen over het onderwerp door 
bijvoorbeeld het Jeugdjournaal of via andere media. We lezen samen de tekst en 
bespreken de moeilijke woorden die in de tekst worden vermeld. Aansluitend worden 
de opdrachten, die bij de tekst horen, besproken en gemaakt. Om de tekst goed leren te begrijpen gaat 
Nieuwsbegrip uit van het leren toepassen van verschillende strategieën.  

 

Wereldoriëntatie 

Wij werken met de methode 'Blink Geïntegreerd.' 

Een volledig digitale methode waarin zowel Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie aan bod komen. We werken 
(groepsdoorbroken) aan de diverse thema's en ieder thema wordt afgesloten met een presentatie voor 
ouders/verzorgers waarin wij laten zien wat we allemaal geleerd hebben.  Topografie is een apart onderdeel binnen 
Blink. In groep 6 leren de kinderen niet alleen provincies/plaatsen en wateren van Nederland, maar ze leren ook 
wetenswaardigheden over de verschillende provincies//plaatsen en gebieden. Na iedere provincie volgt een digitale 
toets.  

 

Uiteraard komt er nog véél meer aan bod in groep 6!  

Bijvoorbeeld: methodisch schrijven, verkeer, Engels, studievaardigheden, handvaardigheid, tekenen, drama, muziek, 
kanjertraining en creatieve vorming tijdens de Ateliers.  

Een heel gevarieerd aanbod en er blijft zelfs nog genoeg tijd over om leuke en gezellige spelletjes met de groep te 
doen en er zo samen een heel gezellig jaar van te maken!  

 


