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INFORMATIEBRIEF GROEP 5 

Elk nieuw schooljaar brengt veranderingen met zich mee, hieronder vertellen wij 

alvast het een en ander over wat er nieuw en belangrijk is in groep 5. 

Algemeen 

Maandag t/m woensdag en vrijdag staat Anne voor de groep. Op donderdag staat 

Mieke voor de groep. Op dinsdag is Dewy (onderwijsassistent) 2 uur in de klas. Ook 

geeft Priscilla op de maandag leesondersteuning en op de vrijdag extra 

woordenschatondersteuning. Het is fijn om die extra handen in de klas te hebben, 

we zullen hen onder andere inzetten om groepjes leerlingen te begeleiden bij het 

verwerken van de stof. 

Vanzelfsprekend doen we daarnaast ook graag een beroep op u, bijvoorbeeld 

wanneer we op pad gaan met de groep. Hiervoor vragen we uw hulp via Social 

Schools. 

Taal en spelling 

In groep 5 leren de kinderen dat er naast letterlijk taalgebruik ook figuurlijk 

taalgebruik is, zoals in spreekwoorden en gezegdes. We zullen dit jaar veel aandacht 

besteden aan woordenschat: wat betekent dit woord, wat is het tegenovergestelde 

van dit woord en hoe gebruik ik het. De kinderen maken een begin met ontleden, ze 

leren de begrippen het onderwerp, de persoonsvorm en het gezegde kennen. Dit 

sluit aan bij de eerste stap van werkwoordspelling, wat is de ik-vorm van een 

werkwoord? Ook leren ze woordsoorten, zoals voorzetsel, zelfstandig naamwoord en 

werkwoord benoemen. De nieuwe spellingwoorden die de kinderen leren zijn 

woorden zoals dertig en heerlijk, woorden die eindigen op d of t, woorden die 

eindigen op p of b (krap of krab), grijs->grijze en lief->lieve, verkleinwoorden zoals 

spinnetje en woorden zoals knabbelen. Daarnaast herhalen we categorieën die al in 

groep 4 zijn aangeboden. 

Rekenen 

Een belangrijke vaardigheid voor alle kinderen is het leren en blijven beheersen van 

de tafels. Dit komt in alle blokken van rekenen terug, van de basis in de eerste 

blokken richting grotere keersommen (5x14) en de eerste deelsommen (verdeel 24 

potloden over 6 kinderen). Tafels oefenen kan ook heel goed thuis, op de website 

www.tafels-oefenen.nl. en Squla.nl (dit is gratis tot 15 uur) Ook het klokkijken krijgt 

veel aandacht dit jaar, zowel op de gewone – analoge – klok als digitaal. U kunt uw 

kind helpen door thuis te oefenen. 
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Lezen: 

Het voortgezet technisch lezen is heel belangrijk in onze groep, veel leeskilometers 

maken, elke dag lezen in het biebboek, en lezen in het roetsjboekje of Station Zuid 

boek. Daarnaast maken we gebruik van: Nieuwsbegrip, een actuele tekst waarbij 

aandacht is voor signaalwoorden, samenvatten, voorspellen, vragen stellen en 

beantwoorden. En natuurlijk lezen we elke dag voor. 

 

Wereldoriëntatie 

  

Dit schooljaar starten we met de methode IPC. Deze methode omvat meerdere 
vakken, met nadruk op aardrijkskunde, geschiedenis, en biologie binnen het 
basisonderwijs. Kinderen zoeken door het stellen van onderzoeksvragen informatie 
over de unit (thema). Voor iedereen nieuw, dus ook voor de leerkrachten wordt het 
een ontdekkingstocht.   
  
  

ICT 

Computers en computervaardigheden spelen ook bij ons een belangrijke rol. Vrijwel 

alle lesmethodes hebben een eigen oefenprogramma. Op school hebben de kinderen 

in de weektaak tijd om deze oefeningen te doen, maar het zal ook voorkomen dat 

we kinderen vragen om thuis te oefenen. Het is al zo dat ze thuis hun spreekbeurt 

voorbereiden. In groep 5 leren we de leerlingen om op een juiste manier gebruik te 

maken van het internet (mediawijsheid). Als die lessen geweest zijn, ondertekenen 

de kinderen en de ouders een protocol waarmee ze aangeven te weten wat er wel 

en niet mag op het internet. 

Tot slot 

Wanneer u iets wilt vragen of bespreken met ons bent u natuurlijk altijd welkom. Blijf 
niet lopen met vragen of opmerkingen wanneer iets niet duidelijk is, maar maak een 
afspraak met de leerkracht. Het is belangrijk dat we er met elkaar zijn voor uw kind! 
Wij hebben pauze van 14.15-14.45, na 14.45 kunnen er afspraken ingepland 
worden. 
 

Met vriendelijke groet, 

Anne en Mieke 


