
Beste ouders van groep 5, 

Door middel van deze informatiebrief wil ik u wat informatie geven over wat uw 

kind in groep 5 gaat leren en wat praktische informatie over deze groep. 

In groep 5 krijgt uw kind les van: 

Juf Eva Op den Kamp  

 

Vakken: 

Godsdienstige vorming: Kind op Maandag 

Vanaf groep 5 komen er per week 3 verhalen aan bod. Verder besteden we natuurlijk aandacht aan 

de Christelijke feestdagen, zingen we liederen en hebben één keer per maand een maandopening 

met de hele school bij elkaar. Zendingsgeld wordt op maandag opgehaald. 

Rekenen: Alles Telt 

In groep 5 worden de getallen steeds groter. We gaan in deze groep rekenen met getallen tot 1000. 

De volgende bewerkingen komen in groep 5 aan de orde: 

 Optellen en aftrekken tot 1000 

 Strategieën voor vermenigvuldigen en delen 

 Tafels 

 Tijd, zowel analoog als digitaal 

 Meten met een liniaal 

 Rekenen met geld 

Taal: Taalactief 

De methode bestaat uit de onderdelen woordenschat, taal verkennen, spreken, luisteren en 

schrijven. De kinderen werken na de instructie op verschillende niveaus aan de opdrachten, omdat 

deze methode 3 verschillende verwerkingsniveaus biedt. Na 3 weken volgt een herhalingsweek en 

daarna wordt de toets gemaakt. Vanaf dit jaar maken we veel verwerkingsopdrachten op de 

computer. 

Spelling: Taalactief 

De werkwijze komt overeen met de werkwijze van de taalmethode. Iedere week zijn er twee 

spellinglessen die bestaan uit instructie, een dictee en verwerkingsopdrachten op de computer. 

Technisch lezen: 

Ook in groep 5 wordt er nog veel aandacht besteed aan technisch lezen. Op dinsdag en woensdag 

begint de dag met 20 minuten lezen, dit kan alleen zijn of met een tutor. Maar ook op maandag en 

vrijdag wordt er zeker 20 minuten gelezen. Daarvoor maken we onder andere gebruik van Estafette 

Lezen, waarbij woorden worden geflitst en hardop wordt gelezen. Maar ook van de boeken die de 

kinderen zelf kiezen in de bibliotheek.  

Graag wil ik benadrukken dat thuis hardop lezen met uw kind het leesniveau erg bevorderd. In 

sommige gevallen krijgen kinderen dan ook leeshuiswerk mee naar huis.  

 



Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip en Cito hulpboek 

Iedere week biedt de methode Nieuwsbegrip een actuele tekst aan waarbij verschillende 

leesstrategieën aan de orde komen. Dit zijn o.a.: voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden, 

samenvatten, vragen stellen over de tekst, herkennen van relaties en verwijswoorden. 

Daarnaast worden ook nog lessen uit het Cito hulpboek gegeven, ook hier worden de verschillende 

strategiën behandeld.  

Schrijven: Pennenstreken 

De kinderen schrijven met een rollerpen en oefenen dit jaar voornamelijk het kleiner schrijven en het 

tempo schrijven. Daarnaast blijft het oefenen van de hoofdletters en het schrijven met een hulplijn 

onderdeel van het schrijven.  

Wereld Oriëntatie 

Per jaar werken de kinderen aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen 

de kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de ruimte om zelf te onderzoeken wat ze 

interessant vinden. Na een gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide 

onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod komen. Daarna doen de kinderen 

een ‘test jezelf’ en vervolgens gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan zelfstandig, in 

tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, 

bijvoorbeeld een informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel gerecht of een 

partijprogramma. In de eindpresentatie leren de kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben 

uitgezocht.  

Verkeer: Klaar ….. over 

De belangrijkste onderdelen in groep 5 hebben te maken met verkeersgedrag als voetganger en als 

fietser in het verkeer. Ook komt kennis van verkeersborden aan de orde.  

Studievaardigheden: Blits 

Vanaf dit jaar gaat groep 5 ook aan de slag met de methode Blits. In deze methode leren de kinderen 

studievaardigheden. Bijvoorbeeld: hoe ze bepaalde informatie moeten opzoeken, kaarten kunnen 

lezen, de belangrijkste informatie uit een tekst halen, schema’s en tabellen af kunnen lezen 

enzovoorts.  

Gymnastiek: 

Op donderdagochtend krijgt groep 5 gym van Luuk Heijnen. In verband met de veiligheid en hygiëne 

is het dragen van gymschoenen en gymkleding belangrijk.  

Creatieve vakken: 

Deze vakken worden vanaf groep 5 gegeven op de vrijdagmiddag. Volgens een rooster komen de 

verschillende vakgebieden aan de orde. Na een blok volgt een presentatie aan de andere groepen. 

De blokken bestaan uit muziek, tekenen, handvaardigheid en dans en drama. Vanuit de muziekschool 

komt een vakdocent ieder jaar 5 gastlessen muziek geven.  

 

 



Kanjertraining: 

In groep 5 worden de lessen kanjertraining gegeven rondom het boek Max en de zwerver. Max komt 

een zwerver tegen en besluit hem te helpen. Hierbij komt hij voor allerlei lastige situaties te staan en 

denken we samen na over de juiste manieren hoe hij deze aan kan pakken.  

Zelfstandig werken: 

Aan het begin van groep 5 wordt er gewerkt met een halve weektaak. Na de kerstvakantie gaan we 

in groep 5 over naar een hele weektaak. De kinderen werken met het blokje uitgestelde aandacht. 

 

Huiswerk: 

In groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee naar huis. Het huiswerk krijgen de kinderen 

op maandag mee naar huis en het is de bedoeling dat ze het op vrijdag hebben ingeleverd. Het 

huiswerk bestaat voornamelijk uit taal en spelling opdrachten en soms een rekenopdracht. De 

themawoorden uit de taalmethode krijgt uw kind ook mee naar huis zodat u er thuis, samen met uw 

kind aandacht aan kunt besteden. Dit is erg bevorderlijk voor het vergroten van de woordenschat. 

Het is de bedoeling dat ze zelf een huiswerkmapje meenemen, een mapje met verschillende vakjes 

met een elastiek eromheen is erg handig hiervoor.  

 

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben, voor vragen kunt u natuurlijk altijd (na schooltijd) 

binnenlopen. 

Vriendelijke groet, 

Eva Op den Kamp 


