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Indeling

• Even voorstellen 

• Vakken in groep 5/6

• Werkwijze in groep 

5/6

• Schooltijden 

• Mededelingen

• Vragen  



Vakken

Rekenen

Taal en spelling

Begrijpend lezen

Studerend lezen 

Technisch lezen

Thematisch werken: Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur

Verkeer

Tekenen, handvaardigheid en muziek

Schrijven

De Vreedzameschool

Engels



Rekenen
•Lessen blijven hetzelfde

•Actieve lessen met wisbordje

•Verwerking op Chromebook

•Werken op eigen niveau

•Een overzicht voor leerkracht

Pluspunt via 
Snappet

•Niveau 3 verlengde leerroute

•Niveau 2 gemiddelde leerroute

•Niveau 1 versnelde leerroute 
3 niveaus

•Tafel diploma’s 

•Eerst per tafel, daarna door elkaar

•Plus- en minsommen 

•Blijven oefenen 

Automatiseren



Snappet

• Na instructie zelfstandige verwerking

• Kinderen krijgen direct feedback

• Kinderen moeten fouten verbeteren



Snappet



Snappet



Snappet



Snappet



Taal en spelling

• Leerkrachtgebonden

lessen en

zelfstandige

werklessen.

• Niveaugroepen



Begrijpend lezen

• Nieuwsbegrip

– Teksten die aansluiten

bij de actualiteit. 

• Teksten bij het thema



Studerend lezen 

• Blits

– Alfabetische volgorde

– Schema’s aflezen

– Plattegronden

gebruiken

– Bronnen gebruiken



Technisch lezen

Estafette

Plusboek en basisboek

Lezen met aandacht voor: moeilijke woorden, 
leestekens, vlot tempo, goede intonatie.

Belangrijk thuis lezen!



Zelfstandig werken

• Dagtaken en weektaak

– Google Classroom

– Op niveau van 

kinderen

• Extra 

begeleidingsmoment



Wereldoriëntatie

• Thematisch werken

– Schoolbreed thema



Engels

• Methode ‘Take it easy’. 

– Dit jaar unit 1 t/m 3

– Liedjes en gesprekjes 



Vreedzame school

6 blokken per jaar Blok 1: Wij horen bij elkaar

• Groepsafspraken en 

groepsmissie

• Taken

• Zo willen wij het in groep 
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• Opstekers en tips



Schooltijden

08.20u verzamelen schoolplein 

10.00u pauze

• Gezonde lunch

• Filmpje kijken 

12.00u lunch

14.00u school uit 



Gymmen

Dinsdagmiddag

• 13.00u gymzaal

Vrijdagochtend 

• 08.30u gymzaal (les van gymdocent)

Afwisselend materiaal– en spelles.

Passende gymkleding



Boekbespreking 
en 

spreekbeurt

Voorbeeld groep 6

Stappenplan

Presenteren  

Tips en tops 



Verjaardag

In de bovenbouw zonder ouders

Feestje voor de klas

Vieren om 10.00u



Sinterklaas

• Surprises 

• Gelovige kinderen? Graag laten 

weten via Social Schools.
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Social schools

Contact:

- via Social Schools

- Mailen: 
m.duijnhoven@optimusonderwijs.nl

mailto:m.duijnhoven@optimusonderwijs.nl

