
 

Informatiebrief groep 5 

 
Welkom in groep 4-5! Wij zijn alweer een paar weken hard aan het werk.  

In de klas zitten 18 leerlingen, 8 leerlingen in groep 4 en 10 leerlingen in groep 5.  

Op maandag en dinsdag staat juf Helen voor de klas. Woensdag t/m vrijdag geeft juf Margriet les.  

 

Middels deze brief willen wij u op de hoogste stellen wat u en uw kind het komende schooljaar te 

wachten staat.  

 

Werken in groep 4-5 

 

Organisatie: Hoe ziet een dag eruit?  

 

De bel gaat om 8.25. De leerlingen gaan bij de deur twee aan twee in de vaste rij staan.  Iedereen 

hangt zijn jas en tas op en zet zijn eet en drink spullen op het aanrecht. Nadat de leerlingen de juf 

een hand hebben gegeven, kan iedereen meteen aan de slag met de begintaak die op tafel ligt.  

Er wordt ongeveer 10 minuten aan de begintaak gewerkt. Daarna wordt de dagplanning besproken, 

zodat de leerlingen weten wat er die dag gaat gebeuren.  

De eerste groep komt aan de instructietafel zitten. De andere groep gaat zelfstandig aan de slag. 

Vervolgens wisselt dit en komt de andere groep bij de instructietafel zitten.  Tussen de 

instructiemomenten loopt de leerkracht rondes in de klas. Als een leerling eerder een vraag heeft, 

mag hij / zij een vraag stellen aan zijn buurman / buurvrouw. Kan hij / zij niet helpen, moet de 

leerling de vraag overslaan en de vraag bewaren totdat de leerkracht haar ronde loopt.  

Er zijn ook momenten waarbij beide groepen zelfstandig moeten werken, zodat de leerkracht met 

leerlingen individueel of in kleine groepjes kan werken.  

De dag wordt afgesloten met een afzwaaier. De leerkracht stelt een vraag over de geleerde stof van 

die dag.  De leerlingen schrijven het antwoord op een post-it en plakken dit bij het verlaten van het 

lokaal op de glazen wand. Zo kan de leerkracht bepalen of de leerlingen een bepaald lesdoel 

beheersen.  

 

Chromebook 

In groep 5 wordt er gewerkt met een chromebook. De leerlingen rekenen, automatiseren, maken 

spelling-,  taal-, woordenschat- en begrijpend leesopdrachten op de chromebook. Naast de vaste 

lessen werken de leerlingen ook met een werkpakket. Een werkpakket is een selectie van lesdoelen 

die wij als leerkracht voor een leerling klaarzetten.  Ze werken hierbij op hun eigen niveau. De 

leerkracht houdt de voortgang bij op haar eigen computer.  

Ook wordt er gewerkt met Rekentuin en Taalzee. Dit zijn oefenprogramma’s waarbij de kinderen op 

hun eigen niveau oefenen. De leerlingen kunnen hier ook thuis mee oefenen.  

 

Groepjes wisselen 

1 keer per maand wisselen de leerlingen van groepjes. Dit zorgt ervoor dat leerlingen met iedereen 

leren samenwerken.   

 



 

Vakinhoudelijke informatie 

In groep 5 krijgen de kinderen les in verschillende vakken. Hieronder volgt een overzicht van de 

gegeven vakken, de gebruikte methodes en een korte uitleg per vakgebied.   

 
Sociaal-emotioneel leren 
Kwink is de methode die we gebruiken voor sociaal-emotioneel leren op school. Om de week wordt 

er een nieuw onderwerp behandeld. 4x per jaar krijgen de leerlingen een ouderbrief mee naar huis. 

Zo kunt u thuis lezen wat er aan bod komt en daar samen met uw kind over praten.  

Technisch lezen 
Op school werken we met de methode Estafette voor technisch lezen. Hierbij wordt het oefenen met 

lezen op drie niveaus aangeboden, zodat ieder kind op zijn/haar eigen niveau bezig is. De lessen 

bestaan uit een leerkrachtgebonden deel en een zelfstandig deel. Ook zijn er in de klas momenten 

waarop de kinderen stillezen uit een eigen boek. 

Een dagelijks leesmoment thuis blijft erg belangrijk. De leerlingen mogen een boek van bieb mee 

naar huis nemen.  

Na de herfstvakantie starten we met boekbesprekingen. Samen de leerlingen wordt er een afspraak 

gemaakt. De leerlingen lezen thuis een boek en maken daarvan een boekendoos. Hiervoor krijgen ze 

een format mee naar huis. Aan de hand van het verslag presenteren de leerlingen het boek voor de 

klas.  

Tegen die tijd ontvangt u een mail met de benodigde informatie. 

Rekenen 

Wij rekenen met de methode Pluspunt. De volgende onderdelen komen onder andere aan bod: 

sommen t/m 1000 uitrekenen, klokkijken digitaal en analoog, deelsommen, geldsommen, meten en 

inhoudsmaten. 

In groep 4 zijn we begonnen met de tafels. In groep 5 gaan we daar mee verder.  De leerlingen 

moeten de tafels van 1 t/m 10 kennen en alles door elkaar kunnen opzeggen. Wij vragen uw hulp bij 

het thuis leren van de tafels. Als uw kind een tafel kent, mag hij/zij het bij de leerkracht op komen 

zeggen. Houd er rekening mee dat uw kind ook de tafel door elkaar moet kennen. Wanneer de tafel 

wordt beheerst, ontvangt de leerling een tafeldiploma. 

Herhaling van de tafels is erg belangrijk! 

Taal 
De methode die we hiervoor gebruiken is  Taal in beeld.  
Er wordt  aandacht besteed aan de volgende onderdelen: spreken/luisteren, schrijven(stellen) en 
taalbeschouwing (woordbouw, zinsbouw en taalgebruik). 
 
Spelling 

Voor het vak spelling gebruiken wij de methode Spelling in beeld. De kinderen leren de belangrijkste 

spellingstrategieën. Zo leren ze niet alleen zoveel mogelijk woorden correct te spellen, maar worden 

ze ook getraind in de juiste spellingdenkwijze. Er zijn drie soorten woorden: weetwoorden, 

klankwoorden en regelwoorden. In één les wordt één strategie aangeboden. Na vijf basislessen 

wordt er een signaaldictee afgenomen om te kijken of de kinderen de strategieën beheersen. Dan 

volgt er een herhalingsles en het blok wordt afgesloten met een controledictee.  

 



 

Aan het begin van het blok ontvangt u een mail met daarin de toetsdatum van het controledictee. 

Het is bedoeling dat de leerlingen ook thuis de spellingwoordjes oefenen. De website 

www.spellingoefenen.nl kunt u hiervoor gebruiken. Naast de spellingwoorden die op de 

spellingkaarten staan, worden er tijdens het dictee ook woorden gevraagd die bij de geoefende 

categorie horen. Zo wordt er gecontroleerd of de leerling  het geleerde kan toepassen.  

Het gemaakte signaaldictee krijgen de leerlingen mee naar huis, zodat u kunt zien of er nog extra 

voor het controledictee moet worden geoefend.  

Naast de lessen wordt er ook dagelijks een 5-woordendictee afgenomen. Iedere dag staat er een 

categorie centraal.  Zo worden categorieën extra geoefend en/of herhaald.  

Schrijven 

De schrijfmethode is Pennenstreken. In groep 5 oefenen de leerlingen 3x per week om zo een vlot, 

leesbaar en goed handschrift te ontwikkelen.  

 

Woordenschat 

Tijdens woordenschat werken we met de hele groep rond één thema. Per groep worden woorden op 

niveau behandeld. 

Begrijpend lezen 

Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Dit is een aanpak waarbij leerlingen een tekst over 

een actueel onderwerp lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen.Het doel is om 

de kinderen strategisch te laten lezen.  

Engels  

Wij werken met de methode Groove Me waarbij popmuziek de basis is van alle lessen.  De leerlingen 

leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. Na ieder liedje (2 lessen) volgt een korte 

toets en na 7 lessen (3 liedjes en een herhalingsles)  hebben de leerlingen een uitgebreide toets. De 

leerlingen leren op school.  

Wereldoriëntatie  
Meander is de lesmethode voor aardrijkskunde. In groep 5 worden de kinderen meegenomen door 

Nederland. Vanaf thema  3 krijgen de leerlingen ook topografie.  

Brandaan is de methode voor geschiedenis. In groep 5 komen de volgende tijdvakken aan de orde: 

tijd van jagers en boeren, tijd van Grieken en Romeinen, tijd van monniken en ridders, tijd van steden 

en staten en de tijd van ontdekkers en hervormers. 

Naut is de methode voor Natuur – en techniek. In thema 1 wordt de wereld om je heen behandeld. 

Thema 2 gaat over planten en dieren.  Voeding en je lichaam staat centraal in thema 3.  

In thema 4 wordt de Techniek om je heen aangeboden. En Weer en klimaat is het onderwerp van 

thema 5.  

De lessen worden geclusterd aangeboden.  Dat betekent dat we eerst een thema van bijv. Brandaan 

behandelen en daarna pas een thema van Meander behandelen enz.  

Aan het begin van een nieuw thema ontvangt u een mail met daarin de toetsdatum en een link naar 

de samenvatting.  De stof uit de samenvatting bestaat uit informatie die al reeds in de klas is 

behandeld.  Wilt u uw kind helpen met het voorbereiden op de toets?  

 

 

 

http://www.spellingoefenen.nl/


 

Verkeer 

De kinderen van groep 5 gaan aan de slag met Op Voeten en Fietsen. Ze leren het toepassen van 

verkeersregels, de bordensystematiek en hoe ze veilig moeten handelen bij die borden. Verder is er 

aandacht voor voorrang en voorgaan.  

Crea 

Iedere vrijdagmiddag gaan de leerlingen aan de slag met de creatieve vakken. Tekenen en 

handvaardigheid worden wisselend aangeboden.  

Gymnastiek 

2x per week gymmen de leerlingen. Op dinsdag zal juf Helen de gymlessen in samenwerking met 

meester Maarten geven. Juf Helen is gestart met de opleiding vakleerkracht bewegingsonderwijs 

zodat ze straks bevoegd is om aan alle groepen gymles te kunnen geven. Op vrijdag krijgen de 

kinderen les van meester Maarten.  

Communicatie 

3 keer per jaar zijn er oudergesprekken. Mocht er tussendoor iets zijn, kunt u altijd contact opnemen 

via de mail of telefoon. Ook kunt u altijd binnenlopen na schooltijd. 

Zit u iets dwars, kom naar ons toe!  

Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van alle belangrijke schoolzaken. Controleer zelf of uw 

e-mailadres werkt en schrijf zo nodig opnieuw in via de site. Hier zijn de nieuwsbrieven ook op te 

vinden. Klasbord gebruiken wij om u op de hoogte te houden over activiteiten in de klas. 

 

Contact 

Website: www.pwa-echteld.nl 

Telefoon:0344-641436 

Mail: m.knetemann@pwa-echteld.nl 

          h.zwartkruis@pwa-echteld.nl 

 

 

 

 

 


