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Informatie groep 5b/6 

 

Godsdienst: Kind op Maandag 

Voor Godsdienstige Vorming maken we gebruik van de 

methode Kind op Maandag. Elke dag beginnen we met elkaar 

en wekelijks worden er Bijbelverhalen verteld. Natuurlijk 

worden hier ook bijpassende liedjes bij gezongen. 

 

Rekenen: Wereld in Getallen 

 

Sinds de invoering van de Chromebooks werken wij met de 

digitale versie van WIG. Dit werkt anders dan de papieren 

versie. 

De kinderen krijgen aan het begin van het rekenblok een 

toets. Hieruit kunnen wij opmaken welke doelen er al door de 

kinderen wordt beheerst. Zij krijgen minder instructie en 

kunnen met hun eigen niveau werk bezig.  

Naast de gewone rekenlessen en rekentaken hebben we het 

rekenprogramma ‘Rekentuin’. Hier worden 

rekenvaardigheden getraind aan de hand van leuke spellen. 

Deze spellen passen zich aan het niveau van het kind aan.  
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 4 

 
  

 

Taal en Spelling in Beeld 
 

De methode bestaat uit een taallijn en een aparte spellinglijn 

(Spelling in beeld). De auteurs geven de volgende drie 

kenmerken van Taal in beeld aan: 1. compleet; 2. compact 

en 3. flexibele organisatievorm. De leerstof in Taal in beeld is 

gericht op de volgende vier taaldomeinen: spreken/luisteren, 

woordenschat, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. Elke 

week komen deze domeinen aanbod. Daarnaast maken de 

kinderen iedere week extra woordenschat opdrachten op de 

Chrome book. 

 

Iedere week behandelen we 2 spellingslessen. In elke les 

staat 1 spellingsregel centraal. Elke middag na de pauze 

beginnen we met een 5-woorden dictee. Hier komen alle 

spellingsregels van het blok aan bod.   

 

 

 

Begrijpend lezen: methode Nieuwsbegrip 

Voor begrijpend 

lezen maken we 

gebruik van de 

methode 

Nieuwsbegrip. 

Dit is niet alleen 

een methode 

voor begrijpend 

lezen maar ook 

voor studerend 

lezen. De 

kinderen maken 

hieruit elke 

week een les 

met aantrekkelijke, uitdagende teksten en bijbehorende 

opdrachten. Deze les is verdeeld in twee momenten. Op 

dinsdag is er instructie en worden de opdrachten gemaakt, 
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en op donderdag worden de opdrachten nagekeken en 

aangepast. De groepen 5 t/m 8 werken hier groep 

doorbrekend aan.  

 

 

 

 

Estafette 

Estafette is onze technisch- leesmethode om correct, vlot en 

vloeiend te leren lezen. We werken met verschillende niveaus 

zodat elk kind op zijn eigen niveau oefent met het lezen. 

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen thuis ook leren 

genieten van lezen. En het dus veel doen. 

 

 

 

Frysk: Spoar 8 
 

Spoar 8 voor de midden- en bovenbouw werkt met thema’s 

zoals Feest, Natuur en Techniek. Het thema wordt in vier 

lessen behandeld. Alle thema’s beginnen met een introductie 

les. In deze les bekijken de leerlingen een filmpje van de 

vlogger en wordt de eindopdracht van het thema uitgelegd.  

In les 2 en 3 werken de leerlingen zelfstandig aan opdrachten 

die passen bij het thema. Alle onderdelen van les 2 en 3 

worden op de Chromebook gemaakt. In les 4 wordt de 

eindopdracht gepresenteerd en het thema afgerond. Er is een 

grote verscheidenheid aan eindopdrachten. De leerlingen 

maken bijvoorbeeld een kunstwerk naar aanleiding van een 

prentenboek, houden een interview met een sporter, testen 

een museum, voeren een experiment uit, schrijven een 

recept, gaan op pad in de buurt en nog veel meer. 

 

De educatieve game ‘Meunstertún’ hoort ook bij Spoar 8 voor 

de midden- en bovenbouw. In deze game moeten de 

leerlingen de monsters in hun eigen meunstertún verzorgen. 

Wanneer de monsters tevreden zijn, komen er meer 

bezoekers in de tuin en krijgt de tuin meer monsters. Om de 
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monsters tevreden te houden, moeten de leerlingen 

woordenschat-, grammatica-, en spellingsopdrachten maken. 

De game is adaptief waardoor de leerlingen allemaal op hun 

eigen niveau werken. De Meunstertún bevat ook een 

instructieprogramma. Daarin kunnen de spelregels nog een 

keer apart behandeld en geoefend worden. Dit kan klassikaal 

met behulp van het digibord of individueel achter de computer 

of tablet. Zo kunnen de leerlingen hun monsters nog beter 

verzorgen. 

 

 

 

 

Engels: Take it Easy 

Voor Engels hebben we ook een nieuwe digitale methode. Met 

Take it easy bied je de Engelse taal aan met uitnodigende 

lesstof. Dit stimuleert de spontane taalverwerving. Door de 

concentrische opbouw beklijft de lesstof beter en breiden 

leerlingen hun woordenschat snel uit. De thema’s uit de 

leerjaren 5 en 6 komen in groep 7 en 8 weer aan bod. Dit 

werkt ook prettig in combinatiegroepen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE2eqqkNTdAhVSaFAKHY1mBrkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/channel/UCLula0l4NZfJmai0qBKxVdQ&psig=AOvVaw0dfs6P0gVX49y-5tirZvJk&ust=1537895228639952
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De lessen hebben een vaste structuur. Eerst maken de 

leerlingen kennis met een thema via een filmpje of lied. Dan 

volgen luister- en spreekopdrachten in de vorm van een 

dialoog, cartoon, spel of ‘total physical response-activiteit’. 

 

 

 

 
 

Wereldoriëntatie:  Meander en Brandaan 

Meander leert kinderen de 

wereld waarnemen, 

herkennen, verklaren en 

waarderen. In de 

topografielessen gebruik je 

grote, duidelijke kaarten met 

mooie foto’s en teksten. De 

topografie sluit aan bij het 

onderwerp van het thema. 

Leerlijn topografie 

De leerlijn topografie sluit 

aan bij het wereldbeeld van opgroeiende kinderen. 

‘Nederland’ in groep 5-6 en ‘Europa en de wereld’ in groep 7-

8. Meander besteedt veel aandacht aan kaartvaardigheden, 

maar behandelt ook andere geografische vaardigheden. Zo 

komen perspectivisch denken en denken in schaalniveaus ook 

aan bod. 
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Brandaan is een geschiedenismethode die uitgaat van het 'n'. 

Kinderen leren dat de wereld waarin we nu leven, is beïnvloed 

door het verleden. 

Elke les start met een foto uit het heden. Vanuit die foto duik 

je met de kinderen in het verleden. Je behandelt de lesstof in 

10 tijdvakken verdeeld over twee jaar. Je leert kinderen 

historische vaardigheden zoals het interpreteren van het 

verleden.  

 

 

Kanjer training 
 

Elke week staat er een kanjer training les op het programma, 

maar je bent eigenlijk altijd met Kanjer training bezig. 

 

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we 

bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier 

verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of 

stressvolle situatie voordoet hebben we een keuze om 

verschillend te reageren. Binnen de psychologie wordt dit 

coping genoemd. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op 

basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen 

mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt noemen 

we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van 

de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen 

en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een 

kanjer. 
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Bewegingsonderwijs  

Op de dinsdag- en donderdagochtend krijgen de kinderen 

gymles. Dit is met de hele groep 5 en 6 bij elkaar. De ene 

keer een toestelles en de andere keer een spelles.  

 

Handvaardigheid/Tekenen  

Creatief bezig zijn met verschillende materialen. Dit gebeurt 

op de vrijdagmiddag. Vanaf de herfstvakantie wordt er een 

circuit georganiseerd door leerkrachten en ouders. 

 

 

Voor vragen kunt u altijd bij me langskomen, na schooltijd. 

Mailen mag ook: a.tjeerdsma@pcbodantumadiel.nl 

 

Vriendelijke groet, 

Ate 

 

 

 

 


