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De vakken  

  

Godsdienstonderwijs  

Methode:  Trefwoord  

We gebruiken de methode Trefwoord. Bij deze methode staat elke week een 

nieuw thema centraal. Denk hierbij aan woorden als: bescherming, elkaar 

helpen, verantwoordelijkheid, ja of nee?, gezond en wel, kracht etc.  

Rondom dit weekthema worden verschillende activiteiten aangeboden en 

verhalen verteld. Deze verhalen kunnen spiegelverhalen zijn maar ook 

Bijbelverhalen. Elke week komen twee verhalen aan bod. Activiteiten kunnen 

een kort spel, een gesprek, een lied leren, een gedicht lezen etc. zijn.   

  

Taal  

Methode:  Taal Actief 4 (digitaal) 

Methode: Taal Actief. We werken digitaal met Taal actief. De grote 

meerwaarde hiervan is dat we meteen gerichte feedback kunnen geven. 

Hieronder staat vermeld wat er allemaal aan bod komt per thema. 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

  

 



Spelling:   

We werken met spellingscategorieën. Per thema worden basislessen gegeven. In 

een basisles wordt een nieuwe spellingcategorie geïntroduceerd. Na 3 weken is 

er een afsluitend dictee.  

Alle leerlingen werken op het Chromebook ook met spellingoefenen.nl. Hier 

oefenen ze de aangeleerde categorieën   

 
 

  



 

 

 

 
 

  

Stellen:   

Het doel is dat leerlingen teksten leren schrijven met verschillende functies, in 

verschillende vormen en dat zij plezier hebben in schrijven. Ze leren verschillende 

stappen in het schrijfproces toe te passen.  

Er wordt met verschillende schrijfgenres geoefend: beschrijven, instrueren, 

verklaren, overtuigen en verhaal/gedicht. Praktijkvoorbeelden zijn: verhalen, 

brieven, recepten of instructies en gedichten. Belangrijk hierbij is dat de 

leerlingen naast het schrijven ook de mogelijkheid hebben om het product te 

herzien door kritisch te leren kijken naar eigen werk.  

  



Rekenen/wiskunde  

Methode:  Wereld in getallen   

We werken ook digitaal met rekenen. De grote meerwaarde hiervan is 

dus ook dat we gelijk de kinderen feedback kunnen geven op het 

geleerde. Kinderen zien zelf gelijk welke sommen ze al beheersen en waar 

ze nog aan moeten werken. Het programma genereert ook aan welke 

doelen de leerling nog moet werken. De volgende onderdelen komen in 

groep aan de orde:    

• Getalbegrip: eerst t/m 1000, daarna tot 10.000  

• Rekenen t/m 1000; optellen en aftrekken  

• Vermenigvuldigen en delen (tafels)  

• Klokkijken: digitaal en analoog, maar ook tijdsduur en tijdsverschil  

• Meten: metriekstelsel (km, m, dm en cm), oppervlakte en omtrek en 

temperatuur    

• Meetkunde: positiebepaling, kijken vanuit perspectief, lezen van een 

plattegrond en bijbehorende schaal   

• Geld: betalen en teruggeven in toepassingssituaties  

  

De tafels moeten de leerlingen nu beheersen. We besteden begin groep 5 

vooral nog even aandacht aan de tafels 6, 7, 8 en 9. Daarna zullen de tafels 

herhaald worden om het proces van automatiseren te ondersteunen. Naast 

vermenigvuldigen, komt nu ook delen aan bod. Wilt u als ouders uw kind hierbij 

helpen, door de tafels regelmatig te oefenen. Een memory, een tafelkaart op 

de deur plakken of op een zichtbare plek, zijn ideeën waarmee u het proces 

positief kunt beïnvloeden. Klokkijken vinden veel kinderen nog erg moeilijk, 

vooral als het gaat om de koppeling met de digitale tijden en het uitrekenen 

van tijdsduur en tijdsverschil. Wij besteden hier veel aandacht aan. We willen u 

vragen om het klokkijken ook thuis te oefenen. Immers, klokkijken pas je dagelijks 

toe in de praktijk!  

  

  

  

Lezen 

Lezen bestaat uit de vakken ‘technisch lezen’en ‘begrijpend lezen’ 

 

Technisch lezen  

Methode:  Estafette   

  

De groep krijgt 1  keer in de week een instructieles. Deze woorden van vloeind & 

vlot worden gedurende de week herhaald.  

 

Vier keer per week (na de pauze) lezen de kinderen 30 min stil  in hun 

zelfgekozen leesboek van de bibliotheek op school.  



 

Begrijpend lezen  

Methode: Nieuwsbegrip 

 

  

   

Nieuwsbegrip biedt elke week teksten aan die gebaseerd zijn op de actualiteit. 

Bij iedere tekst worden vragen en opdrachten gemaakt.   

De opdrachten kunnen klassikaal, in tweetallen of individueel worden gemaakt. 

In groep 5 starten we met AA teksten als basistekst. Na de herfstvakantie 

proberen we de A tekst te gebruiken.   

Elke week starten we met een les woordenschat, waarbij de moeilijke woorden 

uit de tekst worden geïnstrueerd en besproken in zinsverband. Hierdoor worden 

woorden herhaald en meerdere keren actief gebruikt.  

  

De methode maakt gebruik van 5 strategieën die aangeboden worden om een 

tekst begrijpend te lezen; Voorspellen, Ophelderen van onduidelijkheden, 

Samenvatten, Vragen stellen en Relaties/verwijswoorden. Na 6 weken volgt er 

een toets gebaseerd op de 5 strategieën.   

  

Onderzoekend Leren en Talent Ontwikkeling  

Dit jaar willen we aan 5 thema’s gaan werken. De vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur- en techniekonderwijs zullen we geïntegreerd gaan 

aanbieden. Vanuit deze vakgebieden worden dan ook de thema’s gekozen.  

De groepen 5 en 6 zullen nauw samenwerken aan dezelfde thema’s. We hopen 

zo de vele talenten van de verschillende leerlingen aan te spreken en te 

ontwikkelen. We gaan veel samenwerken binnen de eigen groep en zullen op 

allerlei gebieden onderzoekend bezig zijn. De leerlingen hebben op deze 

manier meer inbreng in hun eigen leerproces en daarom zullen de leerkrachten 

van te voren niet altijd precies weten hoe het proces rond een thema zal gaan 

verlopen. We hopen dit jaar veel te leren, van en met elkaar. Ook voor ons als 

leerkrachten blijft dit een uitdaging.  

  

Engels  

Methode:  Groove me  

In groep 5 krijgen de leerlingen Engels.   

De lesmethodiek Groove.me is Engels waarbij popmuziek de basis is van alle 

lessen.  

Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert!  

Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen en zingen. De 

nieuwe woorden worden ook zichtbaar in het lokaal gehangen, waarbij de 

woorden worden ondersteund door afbeeldingen.  

  



Studievaardigheden  

Methode:  Blits  

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is 

overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? Waar vind je de 

juiste informatie en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, 

begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen 

van studievaardigheden.  

 
  

  

  

Gymnastiek  

De kinderen krijgen op maandag (spel) en vrijdag (toestellen) gymnastiek.  

Tijdens de gymlessen op maandag en vrijdag is het de bedoeling dat de 

kinderen gymkleren en gymschoenen (geen zwarte zolen!) bij zich hebben. Zij 

nemen deze tas na de gymles weer mee naar huis. Een gymtas krijgen ze van 

school.  

  

Zwemmen  

Groep 5 en 6 gaan dit jaar vijf keer zwemmen bij het Twentebad.  

Het vervoer proberen we met auto’s te regelen.  

De data zijn:  

14 september 

 2 november 

30 november 

18 januari 

 1 maart 

29 maart 

 

Klassendienst  

Gedurende een hele week zijn er een aantal kinderen die na 

schooltijd even helpen met het schoonmaken/opruimen van de 

klas. Dit duurt meestal een minuut of 10. 

  

  

  

  



Overige informatie  

 

Dagritmekaarten  

In de groep hangt op het bord de planning van de dag.   

  

 

 

 

De weektaak  

Omdat wij graag willen dat de kinderen zelfstandig hun taken kunnen uitvoeren, 

op een moment dat het hen uitkomt, zullen we in de loop van dit jaar starten 

met een digitale weektaak. Deze taak geeft een overzicht voor de hele week. 

Ze kunnen zien wat er van hen wordt verwacht, wat aan bod komt, wat ze 

zelfstandig kunnen maken en waar ze instructie bij nodig hebben. In de week zijn 

er vaste momenten waarop er aan de weektaak gewerkt wordt.  

  

Cool omgeving  

Wanneer leerlingen op school werken op de computer/een Chromebook, 

werken ze in de Cool omgeving. Elke leerling heeft hiervoor een eigen account.   

Thuis kunnen de leerlingen ook inloggen op deze omgeving. Hiervoor gaan ze 

naar: www.portaal.marcantonderwijs.nl   

  

 

Social media  

Onze school maakt gebruik van social media. We hebben een website en 

SocialSchools 

Op dit moment worden vanuit school alleen foto’s gedeeld als u dat hebt 

aangegeven (i.v.m. de wet AVG privacy gegevens).  

  

De leerkrachten  

De leerkracht voor groep 5 zijn:  juf Mariellen Vochteloo (maandag en dinsdag) 

en juf Conny Haandrikman (woensdag, donderdag en vrijdag).  

  

Klassenouders  

Dit jaar zal Nathalie van der Linde als klassenouder fungeren. Zij beheert de 

groepsapp. In de groepsapp zijn alle ouders vertegenwoordigd en zullen 

uitsluitend informatieberichten worden geplaatst.   



 


