Rekenen, spelling en lezen

Voor leerlingen die het nodig

We werken met de rekenmethode

leesinstructie op hun eigen niveau.

“Pluspunt”. Het is gebleken dat we met

Hiervoor gebruiken we de leespad-

deze methode de leerlingen nog meer op

boeken van “Leeslijn” en

hun eigen niveau kunnen laten werken.

leesbladen van de “DMT-

(1,2,3-ster)

oefenmap”.

Voor taal en spelling hebben we de

Vreedzame school

hebben, geven we wekelijks

methode “Staal”. Deze methode is
gebaseerd op de uitgangspunten van “Zo
Leren Kinderen Lezen en Spellen” van
José Schraven. Het is een vernieuwende
methode waar veel gebruik wordt
gemaakt van filmpjes om de uitleg te
ondersteunen. De grammatica komt
binnen spelling goed aanbod. Er wordt
geen huiswerk voor spelling meegegeven,
omdat de kracht van deze methode is dat
alle categorieën het hele jaar herhaald
worden tijdens de dagelijkse lessen.
Naast lekker lezen in een boek, hebben
we ook begrijpend lezen. Hiervoor
gebruiken we de methode

We werken met de methode
“Vreedzame school” als
handreiking voor de sociaalemotionele ontwikkeling.

Faqta
Vorig jaar zijn we gestart met
“Faqta”, als methode voor
wereldoriëntatie. Het is
opgebouwd uit thema's, waarbij
de leerlingen kennis en 21e eeuwse vaardigheden leren en ze
spelenderwijs hun eigen talenten
ontdekken.

“Nieuwsbegrip” (een methode die de
lessen wekelijks aanpast aan de
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actualiteit), en teksten van de
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zaakvakken.
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naar school te nemen. Dit zal worden gecontroleerd
en bijgehouden.
Naast het vaste huiswerk, krijgen de leerlingen ook
ander (leer-)huiswerk mee. Denk hierbij aan
aardrijkskunde, topgrafie, geschiedenis, biologie,
verkeer etc.

Boekverslag
In groep 6 maken we 1 boekverslag. De kinderen
zoeken hiervoor informatie in hun boek en vullen
dit aan met informatie van bijvoorbeeld het
internet. Het boek mogen ze zelf kiezen, maar moet
aansluiten bij hun leeftijd en niveau.

Over groep 6
Voor u ligt een folder over groep 6 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 na schooltijd aan ons te stellen.
Op maandag en dinsdag staat Eveline Thole voor de
groep. Tatiana Langman werkt op woensdag,
donderdag en vrijdag.

Huiswerk
De leerlingen krijgen minimaal 1x per week
huiswerk mee. Er wordt van de leerlingen verwacht
dat ze zelf ervoor zorgen het juiste huiswerk te
maken en deze op de aangegeven dag weer mee

Belangrijk is dat leerlingen niet simpelweg knippen
en plakken van het internet of overschrijven, maar
dat ze begrijpen wat er staat. Dit houdt in dat
moeilijke woorden moeten worden opgezocht en
moeten worden vertaald naar taal die voor de
leerlingen begrijpelijk is. Ze krijgen een
informatieblad mee naar huis, waarop de eisen
staan vermeld en uitgelegd. Dit wordt met de
kinderen in de klas doorgenomen, zodat ze weten
wat er van hen verwacht wordt.

Gym
Dit jaar is de gymles op maandagochtend. We gaan
fietsend naar de gymzaal. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind de gymkleding mee naar school neemt?

