Informatie groep 6
Waar werken wij mee in groep 6?
In groep 6 werken we met laptops om te automatiseren, in te oefenen, verwerken op niveau, uit te
dagen, informatie zelf op te kunnen zoeken etc.
Rekenen
Op de Duinsprong werken we met de methode Wereld in getallen via het programma Snappet op de
laptop. De kracht van deze methode is het vele oefenen en herhalen in verschillende niveaugroepen.
De methode is opgebouwd uit een aantal blokken, ook volgens een vaste structuur. Week 4 is de
laatste week van het blok. In deze week wordt een toets gemaakt en kunnen kinderen gaan
remediëren of verrijken. Daarnaast werken kinderen wekelijks, naast de aangeboden stof,
zelfstandig op niveau aan een weektaak.
De leerdoelen voor groep 6 zijn:
o Oriëntatie op de getallen t/m 10 000
o Optellen en aftrekken t/m 10 000
o Vermenigvuldigen en delen (automatiseren alle tafels; deelsommen)
o Geld (teruggeven, korting)
o Tijd (klokkijken analoog en digitaal tot op de minuut)
o Meten (mm, cm, dm, meter, km; oppervlakte en omtrek; gram en kg; ml, dl en liter)
o Meetkunde (o.a. bouwsels met plattegrond en hoogtegetallen, ruimtelijke oriëntatie en
introductie
o windroos en windrichtingen)
o Diversen (diagrammen lezen en interpreteren; samenstellen van een staafgrafiek,
plattegrond en
o schaal, introductie veld coördinaten, verhoudingstabellen)
Voor het automatiseren van de rekendoelen maken wij wekelijks gebruik van de werkwijze ‘Met
Sprongen Vooruit’.
Taal
Via Snappet maken we gebruik van de lesmethode Taal Actief op de laptop. Kwaliteit en resultaat zijn
de sleutelwoorden voor deze methode. Er is voor de kinderen een duidelijke vaste structuur.
De onderdelen van taal die wekelijks aan bod komen zijn: taal verkennen, woordenschat, schrijven,
spreken en luisteren.
De methode is opgebouwd uit lessen rond een bepaald thema (8 thema’s). Week 4 is de laatste week
van het thema. In deze week kunnen kinderen gaan remediëren of verrijken en wordt er een toets
gemaakt.
Ieder thema krijgen de kinderen een blad met de woorden van het thema mee naar huis, zodat ze de
woorden thuis extra kunnen inoefenen.
Spelling
Taalactief biedt strategisch spelling onderwijs aan. Ook hier m.b.v. het programma Snappet op de
laptop. Dit betekent dat de leerlingen de moeilijkheden binnen de woorden leren herkennen en er
een strategie op toepassen om tot de juiste spelling te komen.
Per week wordt er één nieuwe categorie aangeboden en oude categorieën worden herhaald.
De structuur is hetzelfde als bij het taalgedeelte en ook de thema’s lopen gelijk. In week 4 is er een
woorddictee en een zinnendictee.
Lezen
o Het technisch lezen (hardop verklanken) blijft aandacht krijgen. We gebruiken daarvoor de
methode Leesparade.
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Daarnaast bezit de school over een groot aantal leesboeken op het niveau van de kinderen
en gaan de groepen 6 regelmatig naar de bibliotheek om de kinderen de gelegenheid te
geven een actueel boek te zoeken. Iedere week worden er meerdere momenten gepland om
de kinderen zelfstandig te laten lezen.
Voor begrijpend lezen gebruiken we de methodes Einstein en Nieuwsbegrip. Via deze
methodes ontwikkelen de kinderen verschillende leesmanieren om allerlei teksten goed te
kunnen begrijpen.

Engels
De kinderen gaan aan de slag met de methode Take it easy. Het accent ligt op het spreken en
luisteren. Ook besteden we aandacht aan de schrijfwijze van Engelse woorden. Bij elke unit hoort
een schriftelijke overhoring en een methodetoets
Wereld Oriëntatie
Vanaf schooljaar 2020-2021 starten we in groep 6 met de methode Blink. De lesmethode van Blink
(geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) gaat uit van een activerende didactiek waarbij
leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Leerlingen zijn dus niet opnieuw bezig met
begrijpend lezen, maar vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat heeft direct positieve
invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen. Bij Blink Wereld voldoen we aan de
verschillende kerndoelen. De leerlingen werken aan thema’s van 5 instructielessen. Daarna gaan de
leerlingen middels geleid onderzoek de diepte. Daarbij krijgen leerlingen veel ruimte voor eigen
onderzoek en waarin verschillende wereldoriëntatievakken zijn geïntegreerd. Na elk thema
organiseren de leerlingen een mooie afsluiting.
Studievaardigheden
Door middel van studievaardigheden besteden we wekelijks aandacht aan de algemene ontwikkeling
van uw kind. We zijn dan bezig met het verwerken van informatie op allerlei manieren en gebieden.
De verwerking vindt plaats op Snappet.

Kanjertraining & Catechese
Met behulp van kanjertraining werken we aan een fijn sociaal klimaat. Kinderen worden zich steeds
meer bewust van hun eigen gedrag en de invloed van hun gedrag op zichzelf en anderen.
Catechese wordt aangeboden met behulp van de lesmethode Kleur. Deze methode zorgt voor een
mooie doorgaande lijn binnen ons onderwijs.
Verkeer
Vanaf het schooljaar 2017-2018 gebruiken we de verkeersmethode Let’s Go. Hiermee worden de
kinderen al direct vertrouwd gemaakt met verschillende verkeersregels. Regelmatig organiseert de
verkeerscommissie van de school actiedagen om het goede gedrag in het verkeer onder de aandacht
te brengen.
Expressie
We werken met de methode Laat maar zien, wekelijks werken de kinderen aan een expressieve
opdracht.
Gym + Muziek
Zowel Gym als Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht.
De leerlingen krijgen 2 keer per week gymles van Meneer Jaap. De gymles duurt 40 minuten.
De muziekles wordt gegeven door Juffrouw Annelies. Zij maakt gebruik van de methode 123Zing.

