
Welkom in groep 5!



Even Voorstellen

Jacqueline,                       Kirsti,                  Lieke.



Onze eerste indruk van 

de groep

Aandachtspunt: rust in de groep, concentratie,

luister- en werkhouding. 

Gericht op elkaar

Spontaan        Gezellig



Dagplanning.

Iedere dag staat de dagplanning op het bord geschreven:

● ‘s Ochtends wordt het programma doorgenomen met 
de kinderen. Dit is een fijne houvast voor de kinderen.

● Bij elke les staat het doel geformuleerd. Wat ga je 

daadwerkelijk leren deze les.

● We starten elke dag met een ¨binnenkomer¨ om alvast 

de focus te leggen op het begin van de schooldag en 

het lezen vervolgens gezamenlijk en rustig te beginnen. 



Welke vakken?
Vakken in groep 5:

Rekenen Begrijpend lezen

Spelling Lezen/Estafette

Levensbeschouwing (trefwoord)

Taal Vreedzame school

Schrijven Gym

Tekenen Natuuronderwijs

Engels Muziek

Zelfstandig werken Geschiedenis

Handvaardigheid Aardrijkskunde
Werken met de chromebooks



Lezen

► Zelfstandig lezen

► Technisch lezen

► Estafette 

► Begrijpend lezen: 

Nieuwsbegrip



Begrijpend lezen

► Methode  

Nieuwsbegrip/NieuwsbegripXL

Aanleren van strategieën voorspellen, kennis ophalen, 

teruglezen in de tekst, verwijswoorden herkennen en 

samenvatten.

https://youtu.be/yaUdaOB271c

https://youtu.be/yaUdaOB271c


Rekenen groep 5

► Doelen in groep 5:

► Tellen tot 1000.

✔ Optellen en aftrekken tot 1000.

✔ Beheersen van de tafels tot en met 10.

✔ Klokkijken, analoog en digitaal.

✔ Meerdere getallen tot 100 bij elkaar op tellen.

✔ Keer- en deelsommen herkennen in een 
verhaaltjessom.

✔ Meten: meters, centimeters en millimeters.

✔ Wegen: gram en kilogram

✔ Inhoudsmaat :liter

Dit jaar proberen wij 2 methodes uit die passen bij onze 
missie en visie: werken in leerlijnen.



Rekenen waarbij de eigen 

leerlijn centraal staat.

Lessen: Lessen worden  op school 

gemaakt. 

Werkpakket: De leerkracht heeft zelf doelen 

uitgekozen waar de leerling aan kan gaan 

werken. 

Groei richting streefniveau: Snappet heeft 

doelen uitgekozen waar de leerlingen aan 

werken

Hulp nodig: De leerling heeft hulp van de 

leerkracht nodig bij dit doel. Hij/zij mag hier 

pas aan werken nadat er hulp is geboden

Streefniveau behaald: De leerling ziet hier 

doelen staan waar hij al goed genoeg in is. 

Hij kan zich echter wel verbeteren in deze 

doelen.



Schrijven

► Methode Pennenstreken 

► Potlood-/ pengreep

► Wij schrijven het methodisch schrift d.w.z. aan 

elkaar.

► Schrijftempo



Taal actief

► Taal verkennen/ woordenschat

► Spelling



► Wat is de “Vreedzame school”?

► Opstekers

► Samen afspraken maken

► Gevoelens

► blauwe, gele en rode pet.

► samenwerken

► samen altijd sterk

Vreedzame school



Wereldoriëntatie

► Methode: 

In groep 5 starten we met wereldoriëntatie. 

De methode die we op school gebruiken is ‘Blink’. 



Engels

Elk hoofdstuk start met een lied.

Aan de hand van dit lied leren 

de kinderen nieuwe woorden 

en zinnen.



Hoe wordt er gewerkt in groep 5?

De les:

● Voorinstructie. 

● Klassikale instructie

● Zelfstandig werken / Verlengde instructie

● Werken in niveaugroepen

Groep 1: extra zorg

Groep 2: basis 

Groep 3: plus

● Reflectie/ evaluatie 



Zelfstandig werken

► Omgaan met uitgestelde aandacht.

► Werken met stappenplan.

► Dobbelsteen en hulprondes.

► Instructietafel.



Coöperatieve leren

► Doel is om samen te werken, met een productieve 

opbrengst.

► Van en met elkaar leren door overleg.

► Werkvormen (bijv. vind iemand die of wandel/wissel 

uit….)



Huiswerk

► Wereldoriëntatie, oefenen voor toetsen. 

► Kinderen hebben de mogelijkheid om thuis te 

oefenen op gynzy wat betreft tafels, klokkijken, 

automatiseren onder 20

► Ook spelling kunnen ze oefenen in gynzy.



Mededelingen. 

● Op maandag en donderdag gym bij gymdocent 

Koen Doets

● Heeft u vragen over uw kind, dan kunt u een 

afspraak maken bij ons. Na schooltijd hebben wij 

tijd voor u. 

● Natuurlijk kunt u altijd een topic sturen of ons 

mailen: 

jacquelineluken@.sarkon.nl

kirstivandergulik@sarkon.nl

liekedejong@sarkon.nl

about:blank
mailto:kirstivandergulik@sarkon.nl
mailto:liekedejong@sarkon.nl


Vragen? !

■

Als u vragen heeft, schroom niet, wij zijn na schooltijd

telefonisch bereikbaar of per mail!! 


