
Informatie over groep 6. 
 
Inmiddels heeft u het schema met data van de spreekbeurten ontvangen. Wilt u de kinderen helpen 
bij het plannen en organiseren van de spreekbeurten, dit gaat (nog) niet vanzelf ?! 
Dit schooljaar starten wij met de lessen van de Kanjertraining. Hoe ga je met elkaar om, hoe 
reageer je op elkaar, hoe los je een conflict op (liever, hoe kan je conflicten voorkomen!). Iedere 
week worden deze lessen gegeven. 
 
Taal  
Veel aandacht is er voor het ontleden, het vergroten van de woordenschat en het gebruik van 

leestekens. Via www.wrts.nl kunnen de kinderen oefenen met de woorden van het blok. 

Lezen 
Belangrijk bij het lezen is dat teksten vloeiend en vlot gelezen kunnen worden. Dit oefenen we door 
bijvoorbeeld `vegend` te lezen. 2 Keer per jaar worden de kinderen in de CITO-periode getoetst of 
het tempo hoog genoeg. Wist u dat een lidmaatschap van de bibliotheek gratis is voor kinderen?! 
Via dit lidmaatschap kunnen kinderen ook oefenen op www.junioreinstein.nl . 
 
Spelling 
Alle spellingcategorieën worden herhaald, maar dan met moeilijkere woorden of meerdere 
categorieën in één woord. Meest moeilijke blijft toch wel de categorie van de molen/mollen woorden. 
Ook werkwoordspelling is een belangrijk onderdeel van het spellingonderwijs. Altijd de ‘ik vorm’ 
opschrijven en dan pas vervoegen. 
 
Rekenen 
Er wordt gerekend tot 10 000. De tafels moeten er nu echt ‘in’ zitten! Ook het klokkijken is een 
belangrijk onderdeel van het rekenen, alle tijden moeten uiteindelijk beheerst worden, analoog en 
digitaal. We gaan ervan uit dat de sommen tot de 20 gememoriseerd zijn (echt uit je hoofd, zonder 
nadenken).  
Verder leren we rekenen met breuken en de oppervlakte en omtrek uitrekenen. 
Goede sites om thuis op te oefenen zijn; www.redactiesommen.nl www.beterrekenen.nl  
 
Woordenschat 
Bij de taallessen, wereldoriëntatie lessen, begrijpend lezen lessen worden nieuwe woorden 
aangeboden. 
Vooral uitdrukkingen en spreekwoorden zijn voor kinderen van deze leeftijd lastig om te begrijpen. 
Met het spel draaitaal oefenen we dit. 
 
Begrijpend lezen 
Begrijpend lezen doe je overal en de hele dag. Om strategieën te oefenen gebruiken we de 
methode Nieuwsbegrip. Dit zijn lessen met actuele teksten en vragen. Iedere week wordt een 
leesvaardigheid geoefend. Met de digitale lessen van Nieuwsbegrip XL oefenen we de geleerde 
woorden en beantwoorden we vragen over een tekst. De resultaten worden op de dagtaak 
genoteerd door de kinderen. Om de woordenschat te vergroten is het goed om samen met uw kind 
naar educatieve programma's te kijken, bijvoorbeeld klokhuis, jeugdjournaal. Ook voorlezen 
vergroot de woordenschat. 
 
Schrijven 
Voor het schrijfonderwijs wordt bij ons op school de methode Handschrift gebruikt. Het gebruik van 
hoofdletters en het schrijven van romp en stok/lus letters wordt verder ontwikkeld. Met tempo 
toetsen wordt gekeken of het handschrift vloeiend en vlot ontwikkeld is. In principe schrijven de 
kinderen met de vulpen die ze via school gekregen hebben.  
  
Wereldoriëntatie 
Dit schooljaar starten we met de methode IPC. Deze methode omvat meerdere vakken, met nadruk 
op aardrijkskunde, geschiedenis en biologie binnen. Kinderen zoeken door het stellen van 

http://www.wrts.nl/
http://www.junioreinstein.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
http://www.beterrekenen.nl/


onderzoeksvragen informatie bij de unit (het thema). Voor iedereen nieuw, dus ook voor de 
leerkrachten wordt het een ontdekkingstocht.  
 
 
Met vriendelijke groet, Petra en Thea. 

 
 
 
 

 
   

 


