
  

  

Rekenen, spelling en lezen.  

Ook dit jaar werken we met de 

rekenmethode “Pluspunt”. Deze methode 

laat leerlingen op hun eigen niveau werken. 

Zo kunnen wij beter tegemoet komen aan 

de onderwijsbehoefte van de leerlingen.  

Nieuw dit jaar is dat we de verwerking van 

de lessen op de I pad doen. De leerlingen 

kunnen dan nog beter op eigen niveau 

werken. De verwerking is adaptief. Dit 

betekent het volgende: maakt een kind een 

aantal sommen goed, dan worden de 

volgende sommen iets moeilijker. Heeft het 

kind een aantal sommen fout, dan worden 

de volgende sommen iets gemakkelijker.  

Ook zullen we aandacht besteden aan hoe je 

het beste verhaaltjessommen kunt maken.  

Ook  dit jaar is “STAAL”, onze methode voor 

taal en spelling.  Onderdeel van deze 

methode is het geven van presentaties en 

het maken van bijvoorbeeld een muurkrant. 

De verschillende talenten van de 

verschillende leerlingen kunnen op deze 

manier tot uiting komen.  

Naast lekker lezen in een boek, hebben we 

ook begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken 

we de methode “Nieuwsbegrip”. Een 

methode die de lessen wekelijks aanpast 

aan de actualiteit.  
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Leerlingen die nog moeite hebben met 

begrijpend lezen, krijgen extra instructie 

voorafgaand aan de les zodat ze de tekst van die 

les al eens hebben gelezen en de moeilijke 

woorden al eens hebben besproken.  Ook 

bespreken we met de hele klas alle lastige 

woorden aan de hand van een 2-minuten 

verhaal. Deze verhalen worden gemaakt op 

basis van de moeilijke woorden van de 

betreffende les. De woorden hangen die week 

ook zichtbaar in het lokaal.  

Voor leerlingen die het nodig hebben, geven we 

wekelijks leesinstructie op hun eigen niveau. 

Hiervoor gebruiken we boeken van “Leeslijn”. 

We zijn op zoek naar leesouders voor de 

ochtenden. Mocht u zin en tijd hebben om met 

een groepje te lezen dan kunt u zich opgeven bij 

één van de leerkrachten of een mail sturen (zie 

voor het mailadres elders deze folder). 

 

 

 

 

Cito toetsen 

Net als ieder ander jaar krijgen de kinderen ook 

dit jaar in januari en in juni een CITO toets. We 

toetsen de leerlingen op de onderdelen lezen; 

Judith Besteman; maandag, dinsdag & 

woensdag. j.besteman@aves.nl 

Diana de Boer; donderdag & vrijdag 

d.deboer@aves.nl 
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Over groep 5 

Voor u ligt een folder over groep 5 op de Triangel. In 

deze folder willen wij u de belangrijkste informatie 

geven. Mocht u na het lezen van de folder nog 

vragen hebben, dan bent u van harte welkom om 

deze aan ons te stellen.  

Huiswerk 

De leerlingen krijgen 1x per week vast huiswerk 

mee. Dit wordt aan het begin van het schooljaar 

uitgedeeld. Er wordt van de leerlingen verwacht dat 

ze zelf ervoor zorgen dat ze het juiste huiswerk mee 

naar school hebben. Dit zal worden gecontroleerd 

en bijgehouden.  Heeft een leerling 3 keer het 

huiswerk niet op orde, dan nemen we contact op. 

Het kind heeft dan duidelijk nog een steuntje in de 

rug nodig.  Leerlingen krijgen het huiswerk mee in 

een mapje. Het huiswerkboekje zit daarin. In  het 

boekje noteren de leerlingen de datum dat ze het 

huiswerk af moeten hebben. De gehele week 

kunnen ze vragen stellen aan beide leerkrachten als 

er vragen over het huiswerk zijn.  

Naast het vaste huiswerk, krijgen de leerlingen ook 

incidenteel huiswerk mee. Denk hierbij aan huiswerk 

om te leren voor vakken als  Engels, aardrijkskunde, 

verkeer, etc. 

Gym 

Op maandag hebben de leerlingen gymles van juf 

Judith. Voor de gymles hebben de leerlingen 

gymkleding en schoenen nodig.  Schoenen zijn 

verplicht i.v.m. de veiligheid.  Mocht een leerling niet 

mee kunnen gymmen, dan graag even contact 

opnemen, dit kan persoonlijk, via de mail of middels 

een briefje. De leerling blijft dan op school en gaat 

dan aan de slag onder toezicht van een collega.  

Na de herfstvakantie willen we graag met de fiets 

naar de gymzaal.  

 

 

Wereldoriëntatie 

Dit jaar hebben we voor wereldoriëntatie een 

nieuwe methode,  Faqta.  Deze methode gebruiken 

we voor zowel aardrijkskunde, geschiedenis, natuur 

en techniek.  We hebben voor deze methode 

gekozen omdat wij denken dat deze manier van 

werken goed past bij onze leerlingen. Er is een goede 

mix tussen online werken en verwerken op een 

werkblad of in een werkboek. De kinderen gaan echt 

op ontdekking uit.  
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