
In�o���r� �ro�� 6
Leerkrachten groep 6-7
Johan Swinkels: ma-di-do-vrij Extra ondersteuning: Daisy Christians
Rosan Derkx: woe en Rosan Derkx

Methodes
Rekenen: Wereld in getallen Technisch lezen: Lekker lezen
Spelling: Spelling in beeld Wereldoriëntatie: Faqta
Taal: Taal in beeld Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip
Engels: Groove me Schrijven: Pennenstreken

Doelen dit schooljaar
In groep 6 leert een kind nieuwe regels voor (werkwoord)spelling en taal- en rekenkundig
ontleden. Daarnaast leren zij rekenen met grote getallen, breuken en decimalen. Vakken gericht op
de brede ontwikkeling zijn natuur & techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming en
gym. Ook krijgen de leerlingen voor het eerst Engels. Naast nieuwe vakkennis leren kinderen
plannen en reflecteren op hun eigen werk.
Klik op de link voor meer informatie over het leerstofaanbod in groep 6.

Sociaal-emotionele vorming
Kort samengevat is sociaal-emotionele ontwikkeling: omgaan met jezelf en de ander. Aan de ene
kant inzicht in jezelf en de ander en aan de andere kant omgaan met je eigen gevoelens en die van
de ander. Kortom; vaardigheden die een leven lang van belang zijn.
Mijlpalen bij 9- en 10-jarigen

● Kunnen fantasie en werkelijkheid goed van elkaar scheiden
● Ontwikkelen hun eigen identiteit
● Raken geïnteresseerd in de mening van anderen en beginnen ook hun eigen mening te vormen
● Brengen hun vriendengroep terug tot een klein, hecht groepje.

Bron: Heutink voor thuis

Klik op de link als u wilt weten hoe we op de Meulebeek omgaan met de sociaal-emotionele
vorming van leerlingen.

Rapporten en oudergesprekken
Ouders worden twee keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek waarbij de ontwikkeling van het
kind besproken wordt. Vanaf groep 5 komt het kind samen met de ouders naar het gesprek. Zo
wordt het kind nog actiever betrokken het eigen leerproces. Daarnaast krijgen de kinderen twee
keer per jaar een rapport. Natuurlijk bent u ook tussentijds altijd welkom voor een gesprek.

● Startgesprekken groep 7: dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 oktober -
● Rapport 1: donderdag 9 maart
● Rapportgesprekken: dinsdag 14 maart, woensdag 15 maart, donderdag 16 maart
● Rapport 2: dinsdag 4 juli

Gymnastiek
Twee keer per week staat gymnastiek op het rooster. Er wordt gegymd op dinsdag en vrijdag. We
willen u vragen om goede, stevige gymschoenen mee te geven en sieraden thuis te laten.

https://www.onderwijsconsument.nl/wat-leert-mijn-kind-in-groep-6/
https://media.socialschools.eu/2022/9/2406/15382883/7ee728af-8178-463e-8fb2-33ad84dafc6e_Sociaal-emotionele-vorming-op-de-Meulebeek.pdf?response-content-disposition=inline%3b+filename%3d%22Sociaal-emotionele%2520vorming%2520op%2520de%2520Meulebeek.pdf%22&Expires=1663264973&Signature=S773sSVG0cUtV7~z6cXzcMYLpeSwlEll6XCDoRJd9L9xOXHSn5Q9EdAsP802QHqS1cJGFKI~rfIltZFKoz-WtMRsC~kTm1AROJe9QdoYQs-GhqPzF32kk~Czjkk53HM6cnHDj2Yni1TYQdRDs1iAwyNFppg8Ivaa~FuMJQ~LPxBd8ZH5N9Mu8LpqeABXNyOSXdIEpF0FhlH7ip~NxqmHH-gCr9QRBOaT~8o3pUkO0g8C4WQoHxIyBJ4hr8ZnfHNbv~CaNzxUYqjWCcuAlWm3x~LiqRtvglIywBFFoWiIEQu--lNzzOMPGCYqBmaNWfke0Uk-d~y~7XwZYcWSdbtJ-Q__&Key-Pair-Id=KCRWF3U716GA2
https://media.socialschools.eu/2022/9/2406/15382883/7ee728af-8178-463e-8fb2-33ad84dafc6e_Sociaal-emotionele-vorming-op-de-Meulebeek.pdf?response-content-disposition=inline%3b+filename%3d%22Sociaal-emotionele%2520vorming%2520op%2520de%2520Meulebeek.pdf%22&Expires=1663264973&Signature=S773sSVG0cUtV7~z6cXzcMYLpeSwlEll6XCDoRJd9L9xOXHSn5Q9EdAsP802QHqS1cJGFKI~rfIltZFKoz-WtMRsC~kTm1AROJe9QdoYQs-GhqPzF32kk~Czjkk53HM6cnHDj2Yni1TYQdRDs1iAwyNFppg8Ivaa~FuMJQ~LPxBd8ZH5N9Mu8LpqeABXNyOSXdIEpF0FhlH7ip~NxqmHH-gCr9QRBOaT~8o3pUkO0g8C4WQoHxIyBJ4hr8ZnfHNbv~CaNzxUYqjWCcuAlWm3x~LiqRtvglIywBFFoWiIEQu--lNzzOMPGCYqBmaNWfke0Uk-d~y~7XwZYcWSdbtJ-Q__&Key-Pair-Id=KCRWF3U716GA2


Huiswerk
Ook op onze school krijgen leerlingen huiswerk mee naar huis. Naarmate het einde van de
basisschool in zicht komt, neemt de hoeveelheid huiswerk toe. Zo wordt de overgang naar het
voortgezet onderwijs versoepeld. In groep 4-5-6 wordt u als ouder geïnformeerd over de geplande
toetsen, spreekbeurten en boekbesprekingen. In groep 7-8 komt de verantwoordelijkheid bij het
kind te liggen.
Spreekbeurt

- Twee keer per jaar
Boekverslag

- Twee keer per jaar
Algemeen huiswerk

- Een pagina per week
● In het geval van een geplande toets vervalt het algemene huiswerk.

Toetsen
- Vanaf groep 6 worden de toetsen voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur thuis

geleerd.
- Toetsen worden minimaal één week van te voren opgegeven.
- Er wordt geen toets direct na een schoolvakantie gepland.

Organisatie van een combigroep
In een combigroep zitten kinderen van verschillende leerjaren in één groep. Onderwijsvormen
zoals montessori en jenaplan kiezen bewust voor groepen met leerlingen van verschillende
leeftijden, maar soms is een combiklas ook een gevolg van een teruglopend leerlingaantal.

● In een combigroep krijgt soms een deel van de groep uitleg en moet de andere helft
zelfstandig werken, dan weer zijn de rollen omgedraaid. We besteden aan het begin van
het schooljaar veel aandacht aan deze werkwijze, waardoor kinderen al snel vertrouwd
raken met situaties waarin ze zelfstandig moeten werken. Veel lesmethodes geven in de
handleiding aan hoe de leerstof behandeld kan worden in een combigroep

● Op enkele momenten hebben we extra ondersteuning in de klas. Dit geeft ons de
mogelijkheid om de groep op te splitsen bij de kernvakken. Op de middagen geeft Daisy
Christians ondersteuning en op drie ochtenden biedt Rosan Derkx ondersteuning tijdens
de vakken taal, spelling en rekenen.

● Natuurlijk worden de twee jaargroepen van een combigroep niet voortdurend opgesplitst.
Er zijn ook veel klassikale lessen, waarbij alle kinderen hetzelfde doen zoals bij creatieve
vakken. Dit bevordert het saamhorigheidsgevoel en de sociale vorming.

Handige tips en websites
Gratis online oefenmateriaal

● Spellingoefenen.nl: spelenderwijs spellingcategorieën oefenen
● Leestrainer.nl: spellen voor lezen, rekenen, spelling, schrijven, woordenschat
● Gynzykids.com: reken- en taalspellen
● Rekenen-oefenen.nl: rekensommen per thema, zoals: breuken en deelsommen.

Websites met gratis werkbladen
● Redactiesommen.nl: ‘verhaaltjes-sommen’ rekenen
● Sommenprinter.nl: sommen per thema, zoals: verhoudingstabellen en  delen
● Taal-oefenen.nl: onder andere werkbladen voor werkwoordspelling, zinsontleding,

woordsoorten en woordenschat.
Tafels oefenen

● Tafelsoefenen.nl
● Tafeldiploma.nl
● Squla.nl .

Spi���� je �� ��t �a��r ��� de ����, da� ���l �e �� l��e� �l� �e� v�� �� he� ��t��!

https://www.spellingoefenen.nl/
https://leestrainer.nl/toets6/overzicht.htm
https://www.gynzykids.com/#/nl-nl/leerling/index/oefenen
https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-6
https://www.redactiesommen.nl/werkbladmaken.html
https://sommenprinter.nl/
https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-6
https://www.tafelsoefenen.nl/
https://www.tafeldiploma.nl/
https://www.squla.nl/tafels-oefenen-tips-leerkracht-shelby

