Klasseninfo Groep 6 (september 2017)
Beste ouders,
In deze klasseninfo vindt u de belangrijkste informatie over groep 6.
We hopen dat deze info u antwoorden geeft op de meeste en belangrijkste vragen.
Taal
De volgende onderdelen worden elke week behandeld: spelling, woordenschat, taal
verkennen, spreken & luisteren en schrijven.
De taalmethode ‘Taal Actief 4’ werkt met een niveausysteem: één-ster, twee-sterren en driesterren. Iedere les start met een opdracht ‘Eerst proberen’. Afhankelijk van het aantal goed
gemaakte opdrachten, maken de leerlingen de verwerkingsopdrachten van één-ster en tweesterren of twee-sterren en drie-sterren. Hoe méér sterren des te moeilijker de
verwerkingsopdrachten zijn.
Eén keer per vier weken worden de geoefende onderdelen getoetst. Daar waar nog hiaten
zijn, wordt extra oefenstof aangeboden.
Lezen
Bij leesonderwijs gaat het om drie dingen: technisch lezen, begrijpend lezen
en leesplezier. Deze drie hangen zeer nauw samen.
Daarnaast is er veel aandacht voor de woordenschatontwikkeling . Dit is van grote invloed op
de ontwikkeling van de leestechniek en het leesbegrip.
Voor technisch lezen maken wij gebruik van de methode Leesparade. Bij Leesparade krijgen
alle kinderen zoveel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen op hun eigen niveau.
De methodes Grip op lezen en Blits richten zich op begrijpend en studerend lezen.
Op school hebben we een schoolbibliotheek met een flink aantal boeken. Lezen is van groot
belang. Probeer daarom ook regelmatig thuis met uw kind te lezen
Alle kinderen zijn lid van de bibliotheek van Uithoorn. Heeft uw kind nog geen
bibliotheekpasje dan kunt u in de bibliotheek van Uithoorn gratis een pasje ophalen. Geef bij
de informatiebalie aan dat uw kind op basisschool De Zon zit. Ons bibliotheek systeem is
gekoppeld aan het systeem van de bibliotheek Uithoorn.
Rekenen
De rekenmethode “De wereld in getallen” werkt met een niveausysteem: één-ster, tweesterren en drie-sterren. Het twee-sterren niveau is het basisniveau. In het één-ster niveau
worden de minimumdoelen behandeld, op één manier en met makkelijker getallen. Het driesterren niveau is voor de leerlingen die meer aankunnen.
Naast deze niveau-indeling kan er ook nog gedifferentieerd worden op tempo. De leerlingen
maken dan bijvoorbeeld minder rijtjes, maar wel op hun eigen niveau.
Enkele keren per jaar wordt gekeken of de leerlingen nog op het juiste niveau werken. Het is
mogelijk dat ze dan wisselen van niveau.
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Het rekenen omvat naast het hoofdrekenen ook meten, tijd, breuken, verhoudingen en
cijferen. Er wordt vanuit gegaan dat de kinderen de tafels beheersen.
Schrijven
We werken met de methode Pennenstreken. Er wordt geschreven met door ons geschikt
bevonden schrijfmateriaal.
Zaakvakken:
We werken met de volgende drie methoden:
Voor biologie
:”Natuniek”
Voor aardrijkskunde :”Meander”
Voor geschiedenis :”Brandaan”
Natuniek is een methode waarbij natuur en techniek wordt gecombineerd. Er worden vier
thema’s behandeld. Met Brandaan en Meander behandelen we 5 thema’s van elk 5 lessen.
Na ieder thema volgt een toets. Toetsen worden een week van te voren opgegeven, zodat
de kinderen de tijd krijgen om zich voor te bereiden. Zij krijgen daarvoor een samenvatting
mee. De samenvattingen zijn tevens te vinden op onze site onder het kopje: ‘leermiddelen’
Gymnastiek
Gymschoenen en sportkleding zijn verplicht. Wanneer de kinderen niet mee kunnen doen
graag even een briefje meegeven, zij blijven op school. Na de gymles is het douchen
verplicht!
Verkeer
We werken met de methode: Wijzer door het verkeer. De inhoud van het lesprogramma van
Wijzer door het Verkeer is samengesteld samen met Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen
werken met een leerboek dat verkeersregels en –situaties in korte teksten uitlegt. De foto’s
en tekeningen geven vanuit kinderperspectief een realistisch beeld van de verkeerssituaties
die kinderen op straat dagelijks tegenkomen.
Kanjertraining
De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de
leerkracht in de klas geeft. Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden
of te verbeteren. Onderwerpen die aan bod komen zijn: vertrouwen, veiligheid, rust en
wederzijds respect.
Techniek
Techniek is een vast onderdeel van ons lesprogramma. Wij gebruiken hiervoor onder andere
de Techniektorens en de kisten van Ontdekplek, waarbij de kinderen in verschillende
werkvormen aan techniek werken. De methodes bestaan uit leuke en uitdagende leskisten.
We hebben op De Zon een prachtig technieklokaal, waardoor we veel extra mogelijkheden
hebben. Het zou kunnen dat we een beroep doen op u, als ouders, voor hulp.
Godsdienst
Godsdienst wordt aangeboden via verschillende thema’s van de methode‘Hemel en aarde’
en een aantal keren per jaar komt Gerard Vlutters, de verhalenverteller, in de klas.
Expressie vakken
De expressievakken handvaardigheid, muziek en tekenen komen wekelijks aan bod. De
knutselresultaten zijn in het lokaal te bewonderen, waarna ze mee naar huis worden
gegeven.
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Zelfstandig werken
Dagelijks staat op het bord de dagtaak. De dagtaak bestaat uit verplichte vakken. Verplichte
vakken zijn rekenen, taal, spelling en overig. Overig kan zijn: de zaakvakken,
informatieverwerking, schrijven, begrijpend lezen.
Elke dag moeten de kinderen het aangegeven werk voor die dag afhebben.
Kinderen die klaar zijn met hun dagtaak kunnen zich verdiepen in extra opdrachten.
Huiswerk
Soms moet een kind werk afmaken of extra leesoefeningen doen. Thuiswerk is geen straf,
maar in het belang van het kind. Structureel huiswerk leren maken start in groep 7.
Werk afmaken
Het kan voorkomen dat uw kind het werk moet/wil afmaken na schooltijd. Dit kan tot 15.30
uur en op woensdag tot 12.15 uur. We gaan ervan uit dat u met uw kind hier afspraken over
maakt, zodat u weet dat uw kind later thuis kan komen.
Digitale agenda
Op de website van de school staat bij groep 6 de agenda. Hierop noteren wij speciale zaken
en de data van de toetsen.
Chromebooks
Taal, spelling, topografie, rekenen en dergelijke worden regelmatig geoefend op de
chromebooks..
Verjaardagen van de kinderen:
Graag altijd even vooraf overleg als u uw kind laat uitdelen op zijn/haar verjaardag.
Eten en drinken
De kinderen mogen iets eenvoudigs te eten en drinken meenemen.
Leerkracht spreken
Als u een leerkracht wilt spreken dan kan dat, maar probeer a.u.b. vooraf een afspraak te
maken. We maken dan graag tijd voor u vrij.
Het is niet prettig om elkaar te spreken terwijl u of de leerkracht net haast heeft. Eén korte
vraag vóór aanvang van de les kan. Een gesprek plannen we graag.
Ringband (alleen voor groep 6/7)
De kinderen hebben een 23-rings ringband met tabbladen nodig voor het opbergen van
werkbladen en ander werk. Wilt u er een voor uw kind aanschaffen als uw kind er nog geen
heeft? De map mag mee naar huis genomen worden. Wel dient de map de volgende dag
weer op school te zijn.
Corvee
Elke week zullen er een aantal kinderen corvee hebben. Dit houdt in dat het lokaal wordt
opgeruimd ná schooltijd.
Het kan dus zijn dat uw kind iets later uit school komt wanneer hij of zij corvee heeft.

Tenslotte
We hopen op een leuk en leerzaam schooljaar voor uw kind.
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Heeft u nog vragen, komt u dan gerust even langs (het liefst na schooltijd) of stuur een mail.
Met vriendelijke groeten,
Groep 6: Maaike en Jennifer
maaike@basisschooldezon.nl, jennifer@basisschooldezon.nl
groep 6/7: Bianca en Sarah
bianca@basisschooldezon.nl, sarah@basisschooldezon.nl
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