
Informatie groep 6 
 
Dit schooljaar kan vanwege de coronamaatregelen de geplande ouder- en kennismakingsavond van 
groep 6 niet op school plaatsvinden. Daarom zullen wij u schriftelijk summier informeren over wat er 
dit jaar in groep 6 zal plaatsvinden.   
Om groep 6 goed te doorlopen is het van belang dat de leerlingen een goede werkhouding en 
zelfstandigheid laten zien. Ook doorzettingsvermogen en een goede inzet is noodzakelijk. Verder 
eisen wij goed gedrag en correct taalgebruik.   
  
Hieronder vertellen we kort wat de leerlingen kunnen verwachten in groep 6:  
  
Rekenen  
Wij werken met de methode: Reken Zeker.  
In groep 6 komen onder anderen de volgende onderwerpen voor het eerst aan bod: 
*Cijferen: staartdelingen (45.687:78), keersommen met tiental (45x478), optellen en aftrekken (9000 – 
4562) 
*Breuken: simpel uitspreken van een breuk, minsommen (4 1/5 – 2 3/5), keersommen (4 x 5 1/8) 
*Hoofdrekenen en verhaalsommen: getallenrij tot 100.000, tafels 11-20, dagen van het jaar, metriek 
stelsel (omtrek en oppervlakte).  
Natuurlijk worden onderwerpen uit groep 5 herhaald en geautomatiseerd.  
 
Taal en spelling  
Wij werken met de methode: Taal op Maat en Spelling op Maat.  
Voor woordenschat krijgen de leerlingen elke week extra werk mee als huiswerk.  
Ook gaan we verder met zinsontleding. Naast de persoonsvorm en het onderwerp leren de leerlingen 
dit jaar ook hoe ze het werkwoordelijk gezegde, het lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en de 
bijwoordelijke bepaling kunnen vinden. Ook leren zij te ontleden op woordsoorten.  
Verder worden er verschillende soorten teksten geanalyseerd en vervolgens leren ze deze zelf 
schrijven. Hierbij wordt aandacht besteed aan een goede zinsbouw, juist hoofdlettergebruik en een 
correct gebruik van leestekens.  
Bij spelling breiden we de categorieën uit. Nieuwe categorieën zijn : 
i/ie, c-woorden, -tie, -heid, -teit, ‘s en ge. Bij werkwoordspelling komen de 
zwakke werkwoorden in de tt en vt aan de orde (bv. brandde, antwoordde). 
Voor spelling krijgen ze huiswerk. Elke dinsdag zal er een lijst klaar staan op Bloon. Hier loggen de 
kinderen in met de verkregen inlognaam en het bijhorende wachtwoord. 
 
Lezen  
Estafette. Dit schooljaar starten we met deze nieuwe lesmethode waarbij begrijpend en technisch 
lezen worden aangeboden. De methode bestaat uit 4 blokken. Elk blok bestaat uit 8 thema's; elk 
thema is opgesplitst in drie lessen die wekelijks worden aangeboden. De focus ligt op leesbegrip en 
studerend lezen. Doel is te komen tot een goed leesvaardigheid waarbij de fasen van correct, vlot en 
vloeiend lezen aan de orde komen.  
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Lezen in Beeld. Daar leren de leerlingen waarop ze 
moeten letten bij verschillende soorten teksten, wat verwijswoorden zijn en krijgen ze strategieën 
aangeboden om tot beter tekstbegrip te komen. Er wordt ook gebruik gemaakt van de methode Beter 
bij lezen. Hierbij wordt de techniek close reading toegepast en duiken we in meerdere lessen steeds 
dieper in een tekst 
Na de herfstvakantie bereiden de leerlingen een boekbespreking voor, hiervoor gelden de volgende 
aandachtspunten: 

• De leerling vertelt waarom hij/zij dit boek heeft gekozen en waarom anderen het moeten lezen 

• De leerling vertelt iets over de inhoud van het boek 

• De leerling leest een passage voor 

• Maximaal 10 minuten 

• Evt. powerpoint 

 

 



Schrijven  
De voorgaande jaren hebben de leerlingen reeds alle letters en hoofdletters geleerd. In groep 6 leren 
ze het tempo te verhogen en toch netjes en kleiner te schrijven en schrijven zij uiteindelijk zonder 
hulplijnen.  

Gedurende 15 weken krijgen de leerlingen een Type cursus ‘Ticken” aan geboden die ze ipv een 
schrijfles vorm geven op de aanwezige Chromebooks. 
  
Wereldoriëntatie  
Wereldoriëntatie wordt opgesplitst in de vakken natuur, verkeer, aardrijkskunde, topografie (van 
Nederland) en geschiedenis. Aan het eind van elk blok wordt een toets afgenomen. Hiervoor krijgen 
de leerlingen leerstof mee naar huis om te leren. De toets is dan één week later.  
  
Engels  
We bouwen verder uit wat er de vorige jaren is aangeboden. De nadruk ligt op het spreken van het 
Engels, maar er komt steeds meer aandacht voor de geschreven taal.  
 
Verkeer 

De nieuwe lesmethode "Let’s Go” behandelt de onderwerpen het geven van voorrang, veilig fietsen, 

weer in het verkeer, voorgaan, tekens (verkeersborden) zwaar verkeer en verkeer en milieu.    

Verzwaard programma  
Buiten de gewone reken- en taalmethode wordt er in groep 6 ook gewerkt met verhaaltjessommen, 
cijferen, woordenschat en spreekwoorden en ontleden van Ajodakt.   
  
Zelfstandig werken en huiswerk 
Twee keer per week werken de leerlingen gedurende een half uur, zelfstandig aan het huiswerk. De 
rest van het huiswerk dienen de leerlingen thuis af te maken. Zij noteren op dinsdag en vrijdag het 
huiswerk in de agenda. Om het huiswerk mee naar huis te kunnen nemen, hebben de leerlingen een 
23-rings multomap met tabbladen nodig.   
Wanneer huiswerk wordt vergeten, wordt dit genoteerd. Het doel van het huiswerk is om te leren 
plannen. De leerlingen leren het werk over de week te verdelen. Ook geeft het de mogelijkheid om 
leerstof nog extra te oefenen of te automatiseren. 
 
Werkstuk en spreekbeurt  
Na de kerstvakantie werken de leerlingen aan de hand van een stappenplan aan het werkstuk.  Dit 
werkstuk wordt in de klas voorbereid, en kan dan thuis worden afgemaakt. Als het werkstuk klaar is, 
wordt er een datum afgesproken wanneer de leerling zijn of haar spreekbeurt zal houden. Dit zal na 
de meivakantie plaatvinden.  
  
Muziek  
Donderdagmorgen krijgen de leerlingen muziekles van mevrouw E. Schaling.  
  
Gym  
Maandag en de vrijdag krijgen de leerlingen gymles van de heer P.Karduks.  Let u erop dat de 
gymkleding mee wordt gegeven.  
Na de gymles moeten de leerlingen douchen. Wegens maatregelen omtrent het coronavirus is het 
douchen op het moment niet in elke gymzaal mogelijk. 
  
NOG ENKELE MEDEDELINGEN EN VERZOEKEN  
 
Sinterklaasviering 
Vanaf groep 5 worden er lootjes getrokken en wordt er voor de betreffende leerling een surprise 
gemaakt. De leerlingen kopen voor een ander een cadeautje van ongeveer €7,50 en maakt er 
vervolgens een surprise omheen. De surprise moet een dag voor de sinterklaasviering op school 
ingeleverd worden. 
   
Gesprekken en vragen  
Twee keer per schooljaar zijn er rapportavonden om de resultaten en vorderingen van leerlingen te 
bespreken. Indien er op een ander moment behoefte is aan een gesprek kan dit via de e-mail 



aangevraagd worden. Ook de leraar kan verzoeken tot een gesprek. Deze gesprekken kunnen 
telefonisch of op school plaatsvinden.  
  
Het schoolplein  
In de school en op het schoolplein mag niet worden gerookt. Op dit moment blijven ouders buiten het 
hek wachten en komen de kinderen na schooltijd zelfstandig naar buiten. Vanaf het moment dat de 
maatregelen versoepelen en ouders weer in school mogen om op te halen, komen de leerlingen 
zelfstandig naar buiten en wacht u op het schoolplein. Het hek gaat pas om 15u open om de groepen 
beneden zo min mogelijk te storen.  
  
Wijzigen van gegevens   
Wilt u een ander telefoonnummer, verandering van BSO, een adreswijziging, een allergie of andere 
eetgewoontes steeds aan school doorgeven?  
  
Tweedaagse werkreis  
In juni 2022 gaan de groepen 5 en 6 op tweedaagse werkreis. Hierover ontvangt u te zijner tijd meer 
informatie.  
 
Zoals eerder aangegeven, is deze informatie niet volledig. Toch hoop ik u een beknopt overzicht te 
hebben gegeven van het komend schooljaar. Samen met u en uw kind gaan wij er een succesvolle en 
gezellige tijd van te maken. 
 
A Kwaaitaal lerares groep 6 (ma,di,wo,do) en H.Dusseldorp leraar groep 6(vrij, na herfstvakantie om 
de week de wo) 
 
 
  
 


