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Beste ouders/verzorgers,  

 

In dit boekje willen wij u in ’t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken in 

groep 6.  

  

De juf & meester van groep 6:  

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: juf Mariska 

Vrijdag: meester Kees 

  

Als u een vraag heeft, bent u van harte welkom, liefst na schooltijd. Ook kunt u ons 

mailen om iets te vragen of door te geven. Dit kan via de mail of via Parro. U kunt dit 

schooljaar ook mailtjes/ berichtjes van school verwachten, waarin ouderhulp wordt 

gevraagd, een mededeling wordt doorgegeven of nieuws uit de groep wordt gedeeld.  

  

Ons e-mailadres is:   

mmontaan@primas-scholengroep.nl 

kmarinissen@primas-scholengroep.nl 
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Godsdienst – Trefwoord  

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en 

wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en 

verrijken van hun wereld.  

Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema’s, die hun 

oorsprong vinden in een serie samenhangende Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind 

herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De thema’s worden van verschillende kanten 

belicht, zodat allerlei ervaringen uit de wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. 

Daardoor ontstaat er volop ruimte voor het oproepen van vragen en dilemma’s, 

reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van het kritisch vermogen. De 

ervaringen van kinderen krijgen zo betekenis. 

De inhoud van de driewekelijkse thema’s wordt voornamelijk via het digitale 

schoolbord aangeboden. Het thema door een poster, de dagelijkse accenten door 

kalenderplaten. Deze beelden zijn het vertrekpunt voor het verkennen van een 

aspect van het thema. Dit dagelijks ritueel begint dus met een tekening, foto of 

rebus, dat bijvoorbeeld aanzet tot een gesprek of vragen oproept. 

 

Snappets  

Ook dit jaar werken wij in de klas met Snappets. Misschien kent u het nog vanuit de 

coronatijd. In de klas hebben alle kinderen een Chromebook met daarop het 

programma van Snappet. We werken hiermee met de lessen rekenen, taal, (deels) 

spelling en ook Nieuwsbegrip geven wij via Snappet. Het voordeel van Snappet is dat 

we alle kinderen goed kunnen volgen en het programma aanpast op het niveau van uw 

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

bieden. Zo kunnen wij het beste uit uw kind halen! 

 

Rekenen – Wereld in getallen 

Met rekenen werken wij met de methode ‘Wereld in getallen’ via het programma 

Snappet. De kinderen krijgen elke dag een uur rekenen. De eerste 5 á 10 minuten van 

de les werken wij aan het automatiseren van de aangeboden lesstof. De kinderen 

maken eerst de opdrachten van de begeleidende inoefening om te kijken of ze de 

lesstof al beheersen of dat ze mee moeten doen met de instructie. Zo krijgt uw kind 

de juiste zorg en/of uitdaging. 

 

De kinderen leren in groep 6 optellen en aftrekken tot 10.000, delen (met rest) en 

grotere deelsommen, vermenigvuldigen met grotere getallen, schatten, geld rekenen, 

meten, analoge- en digitale tijd, kalender, kolomsgewijs optellen en aftrekken, 

oppervlakte, omtrek, inhoud, kommagetallen, verhoudingen, breuken en grafieken 

aflezen.  

 



Taal en Spelling – Taal actief 

 

Taal 

Met taal werken wij met de methode ‘Taal Actief’ via het programma Snappet. De 

kinderen krijgen elke dag een taalles van 45 minuten. Daarbij komen de themawoorden 

aan bod, lesdoelen (denk daarbij aan ontleden, woordsoorten benoemen, werkwoorden 

vervoegen, leestekens gebruiken, afkortingen, samenstellingen, letterlijk/ figuurlijk 

taalgebruik, etc.) en aan het eind van de week werken de kinderen aan het werkpakket 

om de lesstof te herhalen en eigen te maken. 

De thema woorden krijgen de kinderen aan het begin van elk thema mee om thuis te 

oefenen. 

 

Spelling 

Met spelling werken wij met de methode ‘Taal actief’ via het programma Snappet. De 

kinderen krijgen vier dagen per week een spellingsles van 30 minuten. Daarbij worden 

er spellingscategorieën van vorig jaar herhaalt en krijgen ze nieuwe doelen 

aangeboden. Omdat het belangrijk is om de woorden te blijven schrijven, werken we de 

ene les op Snappet en de andere les in het werkboek. Doordat ze ‘dubbele lessen’ 

maken, automatiseren de kinderen de spellingscategorieën beter. Aan het einde van 

het thema wordt er schriftelijk een woorden- en zinnendictee afgenomen. 

 

Schrijven – Schrijven in de basisschool 

Schrijven doen we minder door Snappet. Dat maakt het nog belangrijker dat kinderen 

goed leren schrijven. De schrijfles komt 2 keer in de week aan bod. De 

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

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

mogelijk schrijven). 

 

Wereldoriëntatie – Blink 

Vorig jaar januari zijn we gestart met de methode Blink. Dit is onze nieuwe 

wereldoriëntatie methode. In deze methode zijn de vakken geschiedenis, 

aardrijkskunde en natuur/techniek geïntegreerd. We werken schoolbreed rondom 

dezelfde thema’s, maar elke bouw op eigen niveau. Blink wil kinderen nieuwsgierig 

maken en de wereld laten ontdekken door veel zelf onderzoek te laten doen. Aan het 

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

lesstof begrepen hebben. 

 

 

 

 



Engels – Take it Easy 

Take it easy is een lesmethode Engels met een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. 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 6 hebben de kinderen 1x per maand een toets waarbij wordt getest of de 

woordjes/zinnen van het desbetreffende blok zijn blijven hangen.  

 

Gymnastiek 

Op dinsdagochtend van 11.45 uur tot 12.30 uur en donderdagochtend van 8.30 uur tot 

9.15 uur hebben de kinderen gymnastiek van juf Birrit. Zij is dit jaar onze 

vakleerkracht voor de gymlessen. Meester Kees gaat op dinsdag met de kinderen mee 

naar de gym en neemt ze weer mee terug naar school. Op donderdag worden de 

kinderen om 8.30 uur omgekleed in de gymzaal verwacht. Juf Teatske is bij de gymles 

op donderdag aanwezig en neemt de kinderen mee terug. Tijdens de les dragen we een 

sportbroek, shirt met korte mouwen, gymschoenen en de kinderen met lang haar 

hebben hun haar vast met een elastiekje. Als de kinderen niet mogen mee gymmen 

i.v.m. de gezondheid dan worden de ouders verzocht een briefje mee te geven voor de 

juf.  

 

Plusklas 

Vanaf groep 5 kunt uw kind in aanmerking komen voor de Pittige Primas Klas. Het 

schoolteam bepaalt aan de hand van een signaleringslijst en in overleg met de ouders 

en het betreffende kind of een kind de Pittige Primas klas kan volgen. De Pittige 

Primas klas leerkracht houdt een motivatiegesprek met het kind: zij/hij moet echt 

gemotiveerd zijn om deel te kunnen nemen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt 

van ‘De Pittige Torens’. Een onderwijsprogramma dat speciaal voor deze doelgroep 

ontwikkeld is. Dit uitgebalanceerde programma doet een groot beroep op het 

creatieve, kritisch denken en probleemoplossend vermogen van het kind. De kinderen 

leren op een pittig niveau plannen, uitvoeren, samenwerken, presenteren en evalueren. 

 

Daarnaast wordt er in de klas ook uitdaging geboden via Snappet. Daar wordt het 

niveau aangepast op het niveau van de kinderen. Daarnaast hebben wij ook ander 

materiaal om de kinderen uit te dagen. Er zijn smartgames op school aanwezig, die als 

verrijking ingezet worden. 

 

 



Boekbespreking en spreekbeurt 

Dit jaar zal uw kind een boekbespreking en een spreekbeurt gaan houden. Informatie 

krijgt u hierover via de mail toegestuurd. De boekbespreking en spreekbeurt zullen 

beoordeeld worden met een matig, voldoende, ruim voldoende of goed. 

 

Huiswerk 

Elke week krijgt uw kind 2x huiswerk mee naar huis. Op dinsdag taal/spelling en op 

donderdag rekenen. Het huiswerk is een verwerking van de leerdoelen. Ze oefenen 

met het huiswerk dus nog een stukje extra. Ook d.m.v. het huiswerk wordt de 

verantwoordelijkheid en zelfstandigheid gestimuleerd. Wij vragen u als ouder om te 

controleren en samen met het kind ervoor te zorgen dat het op die dag weer mee naar 

school wordt genomen. Eén keer per maand krijgen de kinderen een blad met de 

themawoorden van taal en van Engels die ze kunnen oefenen voor de toets. 

 

Executieve functies 

Wanneer de kinderen over een aantal jaar naar de middelbare school gaan, is het 

belangrijk dat ze handvaten hebben voor het maken, leren en plannen van het 

huiswerk. Daarom krijgen de kinderen dit jaar een huiswerkplanner. De kinderen 

krijgen uitleg over verschillende leerstrategieën en uitleg over hoe je (handig) kunt 

plannen. Dit zal als voorbereiding zijn voor de agenda die de kinderen krijgen in groep 

7/8. We vragen u als ouders om per week even een momentje met uw kind te gaan 

zitten en te plannen voor afspraken die ze hebben na schooltijd. Bijvoorbeeld sporten 

of wanneer ze kunnen spelen. Thuis kunt u dan ook in de gaten houden welk huis- of 

leerwerk er gegeven is en wanneer het gepland staat om te leren. Graag uw kind 

stimuleren om de planner elke dag te bekijken en te volgen. 

 

Juffen- en meesterfeest – 21 februari 

Elk jaar vieren de juffen die beiden voor de groep staan gezamenlijk hun juffenfeest 

in de klas. Op deze dag blijven de rekenboeken dicht en wordt er een feestelijk 

programma georganiseerd. Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te 

nemen. Een dag om naar uit te kijken door zowel de juffen als de kinderen! 

 

Schoolreis – 13 juni 

Elk jaar gaan we met de groepen 3 t/m 6 op schoolreis. Waar we dit jaar naar toe 

zullen gaan, wordt tegen die tijd bekend gemaakt. 
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