Wat leren de kinderen in groep 5 en 6
In deze informatiebrochure vindt u een overzicht van de meest gangbare zaken uit groep 5 en 6. Hoe
we werken, wat we doen en ook wat er van u verwacht wordt.
Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, dan kunt u altijd via mail of na schooltijd
contact opnemen.
Talita van Boekel
Marieke Keijzers

t.vboekel@optimusonderwijs.nl
m.keijzers@optimusonderwijs.nl

Leerkrachten
Maandag en dinsdag: Talita van Boekel
Woensdag tot en met vrijdag: Marieke Keijzers
Sociaal Emotionele Ontwikkelen (SEO)
Wij streven er naar dat ieder kind zich veilig voelt op school. Gevoel en sfeer zijn hierbij belangrijk en
heeft dagelijks onze aandacht. Bijvoorbeeld: bij binnenkomst geven de kinderen door middel van een
wasknijper op de gevoelsthermometer aan hoe ze zich op dat moment voelen. Dit kan aanleiding
geven voor een gesprekje. Een ander voorbeeld is “de reflectiepot”. Aan de hand van een vraag op
een kaartjes wordt er een gesprekje gevoerd. Ten slotte werken we ook nog met de methode “Goed
Gedaan”.
Lezen
We werken met de methode Leesparade. Het doel van deze methode is het vergroten van de
woordenschat en het op tempo lezen van teksten waarin de nieuwe woorden voorkomen. Elke week
komt er een nieuwe moeilijkheid aan bod.
Iedere week staat één nieuw woordtype centraal. Dit woordtype wordt de week daarna herhaald. In
een volgend blok volgt nog een herhaling. Zo leren kinderen stap voor stap alle woordtypen per AVIniveau. De categorieën die aan bod komen zijn: woorden met de e als “stomme e” (wandelen), de
open lettergreep (boo-men), woorden met achtervoegsel met afwijkende uitspraak (heer-lijk),
leenwoorden (baby).
Elke blok begint met een instaptoets en wordt afgesloten met een evaluatietoets. We bekijken dan
de voortgang. Is de voortgang voldoende, dan gaan we door. Is dit niet het geval dan is aanpassing
nodig, door extra te oefenen.
Rekenen
We werken met de methode Wereld in Getallen. Een blok bestaat uit 3 of 4 weken oefenstof. Na
deze weken volgt een toets. Afhankelijk van de resultaten wordt er nog extra geoefend.
Inhoud van de leerstof
Groep 5
• Getalbegrip hele getallen tot 1000.
• Optellen en aftrekken tot en met 1000.
• Automatiseren van de tafels van 1 tot en met 10. Tafeldiploma wordt vanaf januari
afgenomen. Dit behalen ze als ze in 4 minuten 95
• Deeltafels tot en met 10 met en zonder rest
• Geldrekenen
• De digitale en de analoge klok moeten ze tot op de minuut kunnen aflezen
• Metriek stelsel
Groep 6
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Getalbegrip hele getallen tot 100000
Optellen en aftrekken tot en met 100000 en cijferend rekenen.
Onderhouden van de tafels van 1 tot en met 10. Vermenigvuldigen met grotere getallen en
cijferend vermenigvuldigen.
Onderhouden van de deeltafels tot en met 10 met en zonder rest en deelsommen met
grotere getallen.
Introductie van kommagetallen en breuken.
Geldrekenen
Het onderhouden van de digitale en de analoge klok en het werken met een kalender.
Metriek stelsel

Alles Apart
Voor taal- en spellingonderwijs werken we met Alles Apart. Met deze methode worden de volgende
onderdelen aangeboden:
• Spelling en werkwoordspelling. Bij spelling wordt er per week wordt er een categorie
aangeboden (aai-, ooi, oei) . En bij werkwoordspelling en grammatica wordt in de Alles
Apart-weken een nieuwe moeilijkheid aangeboden ( persoonsvorm, onderwerp,
tegenwoordige tijd en verleden tijd, lidwoorden, bijvoeglijk naamwoorden e.d). Dit wordt
geoefend en afgesloten met een dictee.
• Begrijpend lezen. Hierbij leren ze onder andere voorspellen en samenvatten
• Stellen. De kinderen schrijven een verhaal dat past binnen het thema.
Alles in 1
Alles in 1 is een methode voor thematisch, samenhangend onderwijs. Vrijwel alle vakken en
vaardigheden komen aan bod met uitzondering van rekenen, gym en schrijven.
De thema’s van dit schooljaar zijn:
• De Prehistorie, de Grieken en Romeinen
• Geloof
• Energie
• Mensen
• Nederland
Creatieve vakken.
Onder de creatieve vakken verstaan we tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Deze vakken
komen ook aan bod tijdens de Alles in 1 projecten, maar daarnaast wordt er ook in de overige weken
aandacht aan besteed.
Presentatievaardigheden
De kinderen oefenen deze vaardigheden bij de Nieuwskring en Boekenbeurt. Tussendoor krijgen ze
ook de ruimte deze vaardigheden te laten zien.
Gym
Elke vrijdag gymmen de kinderen in Grave in de zaal aan de Stadhouderslaan. Het is hierbij verplicht
om gymkleding en gymschoenen te dragen. De kinderen nemen ook een handdoek mee, omdat we
na afloop van de les douchen.

