
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data: 

• 11 okt. bibliotheekbezoek 

• 5 dec. Sinterklaasviering 

• 21 dec. Kerstviering 

• 16  jan start toetsperiode 1 

• 13 feb. rapport 1 

• 18 april koningsspelen 

• Mei bezoek Archeon 

• 12 juni Anne Frankdag 

• 3 juni start toetsperiode 2 

3 juli rapport 2 

 

 

Spellingdoelen: 

• Spelling van 
onveranderlijke woorden 
(klankwoorden en 
categoriewoorden) 

• werkwoordspelling 

• grammatica  
 

Schoolregels: 

• We starten om 8:30 uur en 

13:30 uur. 

• Kinderen gymmen met 

gymkleding en 

binnenschoenen. 

• Wij eten gezonde 

tussendoortjes. 

• Wij drinken water op school. 

Taaldoelen: 

• Woordenschat 

• Taal verkennen 

• Spreken en luisteren 

• Schrijfopdrachten 
• Het maken van een eindproduct 

die gepresenteerd wordt. 

Rekendoelen: 
• getallen tot 10.000 

• automatiseren van tafels 

• handig rekenen tot 20 en tot 
100 

• cijferend optellen, aftrekken, 
vermenigvuldigen en 
verkennen van deelsommen. 

• breuken, maten en gewichten 

Ouderhulp in de klas gevraagd: 

• Klassenouder 

 

 

 

Groep 6 
 
Juf Irona en 
Juf Ingrid 
 

 

 

 

Speciale ondersteuning na 
extern onderzoek: 
Soms nodig dat de leerling wordt 
besproken in het 
ondersteuningsteam.  

• De ouders worden 
hierover geïnformeerd. 

• Na bespreking van de 
leerling in het 
ondersteuningsteam kan 
een handelingsplan of 
eigen leerlijn worden 
opgezet a.d.h.v. een 
groeidocument. 

• Deze handelingsplannen/ 
leerlijnen worden in het 
ondersteuningsteam 
besproken. 

 

Zelfstandig werk: 

• De kinderen werken met een 

weektaak. 

• Er zijn schoolbrede afspraken 

over het zelfstandig werken 

zoals de giplat, time-timer en 

het blokje.  

Pedagogisch klimaat : 

- Grip op de groep 

- PBS 

- Stop-loop-praat 

- Klassenregels 

- Kwink 
 

Didactische aanpak:  

We werken in drie 
instructieniveaus. Kinderen 
krijgen zo veel mogelijk 
instructie op maat. 

 
 

Plusaanbod in de groep 

Voor de bovenstromers is er verdiepend 

materiaal. Zij compacten en werken 

daarnaast met verrijkingsmateriaal. Een 

aantal kinderen gaat naar de plusklas. 

Schooljaar 2018-2019 

Specifieke informatie over de 
groep: 

Gym:  

• Maandag 11.00 uur 

• Donderdag 13:30 uur 
Huiswerk: 

• Aardrijkskunde 

• Topografie 

• Natuur/Techniek 

• Geschiedenis 
Boekbespreking 
Weekbeurt 
 

 

 

 

 

 


