
 

 

 

 

Informatiebulletin groep 6,  2018-2019 

* Hartelijk welkom als ouders van een leerling( en) in groep 6 in het komende schooljaar. Voor een 

aantal van u ben ik al een bekend gezicht, voor anderen is het de eerste kennismaking. Binnenkort 

volgt de persoonlijke kennismaking.  

* In dit ‘bulletin’ zal ik proberen om de gang van zaken in groep 6 weer te geven. 

* Van maandag t/m donderdag krijgt uw zoon/dochter les van mij, juf Rienkje. Op vrijdag geeft  juf 

Esther les. Op 8 donderdagen in het jaar staat juf Esther ook voor de groep, daarnaast zijn er dan 

weer 3 vrijdagen dat ik de groep heb. Wij zouden het fijn vinden als u, als er iets is, dit bespreekt met 

de leerkracht die op die dag de groep heeft. De eindverantwoordelijkheid berust bij mij, juf Rienkje. 

Als RT-er is juf Janine verbonden aan onze groep. Juf Leonie en juf Marjolijn zullen incidenteel ook in 

onze groep aanwezig zijn.  

* Op donderdag hebben de leerlingen  gym.  

 

In groep 6 komen de volgende vakken aan bod, voor de inhoud kunt u terecht op onze website; 

Godsdienstige vorming: We werken met de methode Kind op Maandag, de volgende zaken komen 

aan bod: Bijbelverhalen, zingen, praten over…., goede doelen. 

Lezen: Lezen bestaat ook in groep 6 uit de volgende onderdelen: technisch lezen, Avi  lezen en 

begrijpend lezen. Af en toe ook informatieverwerking. We gebruiken hiervoor de boeken uit onze 

eigen bieb, de methode Nieuwsbegrip ( elke week een actueel onderwerp) en het Cito-boek 

Begrijpend lezen. 

Taal: We gebruiken de methode Taalactief. We onderscheiden hierbij taal en spelling. Beiden zullen 

voor een groot deel digitaal door de leerlingen verwerkt gaan worden. 

Rekenen: We werken met Alles telt.  We gaan rekenen tot 10.000. Ook wordt er een begin gemaakt 

met ‘de breuken’ en natuurlijk blijven de tafels heel belangrijk. We leren ook de tafel van 12, 15 en 

25 in groep 6.  

Schrijven: de methode Pennenstreken. De leerlingen schrijven methodisch, met een schoolpen. Set 

Studievaardigheden: hiervoor gebruiken we de methode Blits. De leerlingen leren met deze methode 

studievaardigheden, informatiebronnen vinden, lezen, begrijpen en verwerken.  

Verkeer: de methode Klaar-over, gebruiken we hiervoor.  

Wereldoriëntatie: hiervoor gebruiken we de methode Blink. Blink bereikt kinderen en jongeren door 

uit te gaan van hun belevingswereld en ze uit te dagen zichzelf en de wereld te ontdekken. Van 

vakantie tot vakantie werken we aan een onderwerp waarin elementen zitten van aardrijkskunde, 

biologie en geschiedenis.  Topografie wordt ‘los’ gegeven. 

Creatieve vorming: De vrijdagmiddagen zijn voor een groot deel gevuld met de creatieve vakken: 

tekenen, handvaardigheid, dans, drama en muziek.  Deze lessen zullen grotendeels gegeven door de 

eigen leerkrachten, maar er zullen ook vakdocenten op school komen voor diverse onderdelen. 

Sociale en emotionele vorming: Hiervoor gebruiken wij de methode Kanjertraining.  



 

 

 

In groep 6 werken we met weektaken. De kinderen krijgen op 

maandag een Zelfstandig Werken kaart met opdrachten voor een 

week. Elke dag is er tijd en gelegenheid om hieraan te werken. Ze 

houden zelf bij, door middel van een kleurcode, wat ze per dag 

hebben gemaakt. Zo ontwikkelen we dat de leerlingen zich 

verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk en leren plannen. 

Wat niet af, gaat mee naar huis en moet maandag weer op school 

worden ingeleverd.  

 

Wat kunt u verwachten aan huiswerk in groep 6 en hoe kunt u dat 

begeleiden.  

* Elke maandag ( soms op dinsdag) krijgen alle leerlingen een taal of spellingblad en soms een 

rekenblad mee naar huis, dit moet thuis gemaakt worden en uiterlijk vrijdag( met naam) weer 

ingeleverd worden op school. Dit huiswerk wordt op school gezamenlijk nagekeken en gaat daarna 

niet meer terug naar huis. 

Dit reken- of taalwerk is nooit nieuwe leerstof. Uw zoon/dochter moet dit in principe zelfstandig 

kunnen maken. 

Is het huiswerkblad op vrijdag niet ingeleverd dan wordt het op school nog een keer gemaakt ( na 

schooltijd)  en moet het blad wat nog thuis is, alsnog maandag worden ingeleverd. 

* In groep 6 beginnen we met de topografie van Nederland.  

De leerlingen krijgen hiervoor  regelmatig ‘leerhuiswerk ‘ mee naar huis. Uiteraard is de topografie 

eerst besproken op school. Ook op school wordt de topografie geoefend, dat doen we meestal op de 

computer. De leerlingen krijgen dit huiswerk een week voor de topotoets mee naar huis. Deze 

toetsen zullen op dinsdag of donderdag worden afgenomen. De datum voor de topotoets staat altijd 

op het blad dat de kinderen mee naar huis krijgen.  

* Bij elk hoofdstuk  van onze taalmethode horen de zg. themawoorden. Aan het begin van elk 

hoofdstuk stuur ik deze themawoorden u digitaal toe. En de kinderen krijgen ook een blaadje mee 

naar huis. Wilt u deze woorden ‘spelenderwijs’ met uw zoon/dochter oefenen. Dus niet alleen de 

letterlijke betekenis, maar deze woorden ook zo mogelijk betrekken in uw gesprekken. Uiteraard 

besteden we op school ook veel aandacht aan deze themawoorden. 

Na drie keer themawoorden krijgen de leerlingen hier een schriftelijke toets over. 

* In groep 6 ‘moeten’ de leerlingen een spreekbeurt doen. 

Voor de voorbereiding van de spreekbeurt en de boekbespreking ontvangen de leerlingen  een 

informatieblad. Het onderwerp van de spreekbeurt gaan in overleg met de leerkracht. Voor de 

spreekbeurt maken de leerling een poster. Er mag geen gebruik gemaakt worden van een power-

point. Dit gebeurt vanaf groep 7, als alle leerlingen ook geleerd hebben om zelf een power-point te 

maken. 

* Het kan zijn dat uw zoon/dochter incidenteel en/of individueel huiswerk mee krijgt. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die ‘de tafels’  nog niet goed beheersen, moeite hebben met 

klokkijken of leesbladen mee naar huis krijgen om hum leestempo te verhogen enz.  

Hierbij zal altijd een begeleidend briefje bij zitten en zo nodig zal ik u ook per mail hiervan op de 

hoogte stellen. 

* De discipline om huiswerk te maken of te leren is nog best moeilijk voor een leerling van groep 6 en 

zij hebben dan ook echt uw hulp (begeleiding) daarbij nodig. Hoe u die hulp geeft of gaat geven is 

afhankelijk van de zelfstandigheid van uw zoon/dochter.  
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Voor vragen of tips hierover kunt u, uiteraard, altijd bij mij terecht.  

Gaat het, naar ons inziens, niet goed met het huiswerk van uw kind, dan zal het huiswerk na 

schooltijd, op school, gemaakt of geleerd moeten worden. 

*Tips: * Vaste plek om het huiswerk thuis ‘neer te leggen’ , buiten bereik van kleine broertjes, zusjes, 

honden…. * Vaste plek om het huiswerk te maken, dus liever niet aan het aanrechtblad!.* Vaste tijd 

om het huiswerk te maken of te leren. 

 

Wat kunt u nog meer doen als ouders van een leerling in groep 6 

U kunt uw belangstelling tonen, door uw kind te vragen wat het op school heeft gedaan. 

Woordenschat vergroten: biedt uw kind een gevarieerde woordenschat aan, benoem dingen, leg uit 

wat de betekenis van een woord is. 

Tafels van vermenigvuldiging en omkeertafels spelenderwijs oefenen. 

Klokkijken: zowel analoog als digitaal, geef uw kind een horloge, vraag regelmatig hoe laat het is. 

Tijdsbesef oefenen: welke dag/ maand/jaar/ seizoen is het? 

Samen lezen en voorlezen, quality –time voor u beiden! 

 

En tenslotte nog dit: Uw zoon en/of dochter behoort nu tot de bovenbouw van de school en daarbij 

hoort het ontwikkelen van hun   zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.  En natuurlijk kunnen 

wij hun hier samen bij helpen.  

Het kan, voor u , beginnen bij kleine ‘dingen’ , eten en drinken niet meer in de klas brengen, huiswerk 

niet meer nabrengen…… . Ach u snapt vast wel waar ik op doel. U kent uzelf en uw zoon/dochter 

tenslotte het allerbeste. En hopelijk groeit het zo uit tot steeds grotere zelfstandigheid en het 

oefenen van het dragen van steeds meer verantwoordelijkheid. Voor u als, ouder, loslaten! ( Ik weet 

er alles van!) 

Het kan, zal voor de meeste leerlingen sporadisch zijn,  voorkomen dat uw zoon/ dochter na 

schooltijd iets af moet, mag of wil afmaken. Dit duurt nooit langer dan een kwartier (mocht het 

onverhoopt wel langer duren, dan bel ik u daarover op) , wilt u dan zo vriendelijk zijn om niet te 

wachten voor de deur van het lokaal. En bovendien een leerling uit groep 6, kan toch meestal wel 

zelf naar huis!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En natuurlijk kunt u voor vragen ‘altijd’ bij mij terecht. Uw zorgen zijn nooit ‘te klein’ voor ons, we 

kunnen er samen over praten. 

Met een hartelijke groet, 

Rienkje Riemersma 


