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Beste ouders/verzorgers,  

 

In dit boekje willen wij u in ’t kort vertellen hoe we werken in groep 5.  

  

De juf & meester van groep 5 zijn:  

Maandag, dinsdag en woensdag : meester Kees. Donderdag en vrijdag: juf Teatske. 

  

Wanneer u een vraag heeft of iets wilt doorgeven, kunt u ons bereiken per telefoon, 

door een mail te sturen of via Parro. Wij gebruiken de mail en Parro ook om een vraag, 

mededeling of nieuws uit de groep door te geven.  

  

Onze e-mailadressen zijn:   

thoogenboom@primas-scholengroep.nl 

kmarinissen@primas-scholengroep.nl 

mailto:ehooijer@primas-scholengroep.nl


Godsdienstige vorming  

Hiervoor maken we gebruik van de methode: “Trefwoord”. Deze methode werkt 

thematisch en biedt o.a. Bijbelverhalen, schaduwverhalen en liederen.  

De inhoud van de driewekelijkse thema’s kan worden aangeboden/ondersteund via 

het digitale schoolbord. Het thema door een poster, de dagelijkse accenten door 

kalenderplaten. We vertellen 2-3 verhalen per week, zingen liederen en maken 

gebruik van de digitale ondersteuning. 

 

Snappet  
De kinderen van groep 5 werken veel met Snappet. Alle kinderen hebben op school 

een Chromebook. We werken hiermee bij de vakken rekenen, taal, spelling en 

Nieuwsbegrip(begrijpend lezen). We maken voor spelling nog wel een aantal lessen  

gewoon in het schrift. Het voordeel van Snappet is dat we alle kinderen goed kunnen 

volgen en het programma past de leerstof aan aan het niveau van uw kind. Aan het 

eind van de week, of wanneer ze klaar zijn met de stof van de dag werken de 

kinderen aan het werkpakket. Dat is de lesstof herhalen en eigen maken op het eigen 

niveau. We kunnen zo precies zien wat er goed gaat en waar wij kinderen nog hulp 

kunnen bieden. Wanneer iedereen op zijn/haar eigen niveau werkt, kunnen wij het 

beste uit de kinderen halen! 

 

Rekenen   

Hiervoor gebruiken we de methode: “Wereld in getallen” via Snappet. 

Elke dag staat er een uur rekenen op het programma. In groep 5 zijn het leren van 

de tafels en het automatiseren heel belangrijk.  

De kinderen leren verder: optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen met 

getallen t/m 1000, schatten, geld rekenen, meten, klokkijken, kalender, oppervlakte, 

omtrek, inhoud en grafieken aflezen.  

Elk blok wordt afgesloten met een toets op Snappet. 

 

Taal en Spelling  

Hiervoor maken we gebruik van de methode: Taal Actief” via Snappet. 

 

Taal: Elke dag staat 45 min. taal op het programma. Hierbij komen de themawoorden 

aan de orde. Deze themawoorden krijgen de kinderen per thema(4 weken) mee naar 

huis om deze thuis nog eens extra te kunnen oefenen. Verder komen ontleden, 

woordsoorten benoemen, het gebruik van leestekens, werkwoorden, samenstellingen 

enz. aan de orde. Elk thema wordt afgesloten met een toets op Snappet.  

 

 



Spelling: Vier keer per week staat er een half uur spelling op het programma. De 

spellingcategorieën van de vorige jaren worden herhaald en er komen nieuwe 

categorieën bij. Ook worden er naast de lessen op Snappet nog een aantal lessen 

gewoon in het werkschrift gemaakt. Dit doen we omdat het schrijven van woorden ook 

erg belangrijk is. Elk thema wordt afgesloten met een woorddictee en een zinnendictee 

op papier in een schrift.  

 

Schrijven  

Hiervoor maken we gebruik van de methode: “Schrijven in de basisschool”. 

We schrijven minder omdat we met Snappet werken, daarom is het heel belangrijk dat 

ze wel goed leren schrijven. Schrijven staat 2 keer per week op het programma.  

Belangrijke aandachtspunten bij het schrijven zijn: de pengreep (niet te krampachtig), 

de schrijfhouding, de hoofdletters, de schrijfsnelheid en het schrijfproduct (zo mooi 

mogelijk schrijven). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen 

Drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) starten we de dag met 20 min. 

lezen: stillezen, tutor lezen, prentenboek aanbieden. Ieder leest op zijn/haar eigen 

niveau. Op de andere dagen plannen we ook nog leesmomenten in.    

Voor voortgezet technisch lezen gebruiken we de methode: “Flits”.  Deze methode 

heeft 4 soorten lessen: 1. goed en vlot lezen 2. vloeiend lezen 3. lekker lezen 4. samen 

lezen. M.b.v. de ‘flitsboekjes’ wordt er geoefend in het vlot lezen van woordrijtjes en 

zinnetjes. We volgen de leesontwikkeling goed door het afnemen van schriftelijke en 

mondelinge toetsen. Ook thuis met uw kind lezen blijft erg belangrijk! 

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode: “Nieuwsbegrip”.  

Elke week zijn er nieuwe leeslessen, aansluitend op de actualiteit. De kinderen oefenen 

actief lezen van teksten en vergroten hun woordenschat. De lessen, waaronder een 

speciaal NOS jeugdjournaal, wordt aangeboden met behulp van het digibord. De les op 

maandag doen wij groep doorbrekend van groep 4 – groep 8. In elk lokaal wordt er op 

een ander niveau gewerkt met kinderen uit verschillende groepen, zodat alle kinderen 

op hun eigen niveau kunnen werken. Later in de week maken de kinderen de opdrachten 

via Snappet op hun chromebook. 



Wereldoriëntatie 

Hiervoor maken we gebruik van de methode: “Blink”. Dit is een geïntegreerde methode 

van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek. Deze methode wil 

kinderen stimuleren om zelf te onderzoeken, te ontdekken en ontwerpend te leren. Aan 

het eind van elk thema krijgen de kinderen een toets om te kijken of ze de aangeboden 

lesstof begrepen hebben. 

 

Verkeer 

Hiervoor gebruiken we de methode van Veilig Verkeer Nederland. 

We werken in de werkboekjes waarin steeds 2 lessen staan. Eerst worden de 

instructiefilmpjes op het digibord bekeken, waarna de opdrachten kunnen worden 

gemaakt. Aan de orde komen: hoe gedraag je jezelf in het verkeer, de afspraken en 

verkeersregels en de verkeersborden.   

 

Engels  

Hierbij maken we gebruik van de methode: “Take it easy”.  De lessen hebben een 

vaste structuur. Eerst maken de leerlingen kennis met een thema via een filmpje of 

lied. Dan volgen luister- en spreekopdrachten in de vorm van een dialoog, cartoon, 

spel of een activiteit.  

In groep 5 hebben de kinderen als afsluiting van een blok een toets waarbij wordt 

getest of de woordjes/zinnen van het desbetreffende blok zijn blijven hangen.  

 

Gymnastiek 

Op dinsdag van 11.45 tot 12.30 en donderdag van 08.30 tot 09.15 hebben de kinderen 

gymnastiek in de Bellink van juf Birrit, onze vakleerkracht. Tijdens de les moeten de 

kinderen sportkleding gymschoenen dragen.  Als de kinderen niet mee mogen gymmen, 

willen we  graag dat de ouders dat ons doorgeven door een briefje mee te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Handvaardigheid/tekenen 

Twee keer per week hebben de kinderen tekenen en/of handvaardigheid. Er komen  

verschillende materialen en technieken aan de orde. Ook dit jaar komt juf Bo, onze 

vakleerkracht beeldende vorming, weer langs voor een aantal lessen.  

 

Muziek 

Hiervoor maken we gebruik van de methode: “Eigenwijs Digitaal”. 

Deze methode heeft complete muzieklessen waarin alle aspecten van de muziek aan 

bod komen. Verder komen liedjes, dans en het bespelen van instrumenten aan de orde. 

De muzieklessen zijn eens in de twee weken op de vrijdag.  

 

Plusklas 

Vanaf groep 5 kan uw kind in aanmerking komen voor de Pittige Primas Klas. De 

leerkrachten bepalen a.d.h.v. een signaleringslijst en in overleg met de ouders en het 

betreffende kind of een kind de Pittige Primas klas kan volgen.  

In de klas wordt ook uitdaging geboden m.n. via Snappet, waar het niveau aangepast 

wordt aan het niveau van het kind. Ook zijn er smartgames op school aanwezig, die als 

verrijking kunnen worden ingezet. 

 

Spreekbeurt 

Dit jaar zal uw kind een spreekbeurt gaan houden. Informatie hierover krijgt u van 

ons via de mail. De spreekbeurt zal worden beoordeeld met een matig, voldoende, ruim 

voldoende of goed. 

 

Huiswerk 

Uw kind krijgt regelmatig (wat) huiswerk mee naar huis. Voor taal krijgen ze de 

themawoorden mee naar huis om deze extra te oefenen voor de toets. Als afsluiting 

van het blok krijgen de kinderen ook Engelse woordjes mee naar huis. Ook dit is extra 

oefenen voor de toets. Extra oefenen met lezen blijft belangrijk. 

Daarnaast kunnen de kinderen thuis oefenen met spelling op www.spellingoefenen.nl en 

met tafels op www.tempotoets.nl.  

Het zou fijn zijn als u als ouder uw kind hierbij helpt en begeleidt. 

  

Juffen- en meesterfeest 

Dit jaar vieren de juf en meester die beiden voor de groep staan gezamenlijk hun 

feest in de klas op dinsdag 1 februari. Op deze dag is het feest en hoeven de kinderen 

geen eten en drinken mee te nemen.  

 

Schoolreis 

Elk jaar gaan we met de groepen 3 t/m 6 op schoolreis. Dat zal dit jaar zijn op 

maandag 20 juni. Waar we dit jaar naar toe zullen gaan, hoort u later van ons. 

http://www.spellingoefenen.nl/
http://www.tempotoets.nl/

