INFORMATIE GROEP 6 2018-2019
Leerkracht: Barbara de Voogd en Debora Penning
Mijn mailadres voor als u vragen heeft: b.devoogd@kindcentrumhetspectrum.nl

Aandachtstraining
Deze training wordt 6 weken lang, 2x in de week gegeven door Jolanda Riedijk. Deze training is
gericht op ‘de aandacht houden bij jezelf’. Op de dagen dat de training niet gegeven wordt,
doen de leerkrachten de oefeningen met de kinderen. U treft van elke les een blad aan in de
multomap van uw kind.
Om te zorgen voor rust willen we kinderen leren de aandacht bij het eigen gedrag te houden.
De kinderen leren zich op zichzelf te concentreren en prikkels van buitenaf daar te laten.
Keuzes in waar let je wel of niet op. Selecteren van aandacht is de strekking.
Niveaugroepen
We werken op het spectrum in 3 niveaugroepen bij rekenen, taal, spelling en (begrijpend) lezen. De
Instructie wordt hier op aangepast evenals de verwerking. Na een toets zal bekeken worden in welke
instructiegroep een kind het beste past.
We werken volgens het directe instructiemodel. We proberen vooraf aan de les al reeds bekende
voorkennis te activeren of de kinderen nieuwsgierig te maken, daarna volgt het doel van de les en de
daarbij behorende instructie en we sluiten af met een evaluatie van hoe het is gegaan. Op deze manier
gaat een les meer betekenis krijgen voor een kind.
Activiteiten naast het reguliere programma
 2x per week Ateliers: collega’s bieden een lessencyclus aan aan een groep kinderen. Hierbij zit
een lesopbouw. Een atelier kan bijv drama, tekenen, techniek, dans zijn.
 Op woensdagochtend start groep 6 bij de gymzaal om 8.45u.
 Na de herfstvakantie beginnen we met de boekbesprekingen, later in het jaar volgen de
spreekbeurten. Informatie volgt via Schoolpraat app.
 Meerdere malen per week maken we een uur gebruik van de computer om daar oa Topo,
studievaardigheden, nieuwsbegrip te oefenen
Rekenen: Methode Alles Telt
Deze wisselt leerkracht gebonden lessen waarbij herhaling of een nieuw doel wordt aangeboden af met
zelfstandig werken. Het biedt herhaling en verrijking waarbij stof extra kan worden geoefend of juist
worden verdiept. Het doel van de les wordt op verschillende niveaus aangeboden, het te maken werkt
aangepast aan het niveau.
Taal: Methode Taalverhaal.NU
Personages en verhaallijn
Spreken en luisteren, Woordenschat, Lezen, Stellen: een brief, gedicht
Taalbeschouwing: hoe zit een tekst in elkaar
Spelling: Methode Taalverhaal.NU spelling
Herhalen oude spellingsregels en aanbod van nieuwe. Woorden en
werkwoordspelling.
Lezen: Methode Estafette lezen
Doel: correct lezen, vlot lezen, vloeiend lezen en leesplezier
Begrijpend lezen: Methode Nieuwsbegrip.
Doel: aanleren hoe begrijpend lezen werkt: voor, tijdens en na het lezen. Wat is het belang van de tekst,
waar gaat het over. Hoe haal je het belangrijkste uit de tekst, hoe vat je samen.
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Zaakvakken verwerkt in methode Blink
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur. Topografie moeten de kinderen thuis oefenen. Er zal tijdens de
computeruren op school ook tijd zijn voor Topomasters. De kinderen halen bij voorkeur 3 sterren op het
niveau moeilijk. Dit vergt wat tijd, maar helpt ze bij het inoefenen van de stof. Na een aantal levels zal op
school een toets zijn.
Huiswerk
Op donderdag krijgen de kinderen 2 huiswerkstencils mee om thuis te maken. Daar mogen ze een week
over doen. Dit gaat mee in de multomap en wordt in de agenda genoteerd.
De kinderen dienen overigens elke dag hun agenda en multomap bij zich te hebben. Er kan op
willekeurig moment iets opgegeven worden voor in de agenda

Sociaal-emotioneel leren
Deze methode die we gebruiken heet KWINK en gaat over sociaal-emotioneel leren. We
vinden het belangrijk dat we actief aan de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen
werken. We willen dit samen met u doen. Om u zo goed mogelijk hierbij te betrekken, kunt u de
koelkastposter gebruiken. Daarnaast zullen we u via de nieuwsbrief op de hoogte houden van
de ontwikkelingen.
Wilt u meer weten? Ga dan naar www.kwinkopschool.nl en bekijk het introductiefilmpje.
Wilt u extra tips voor thuis hebben? Bekijk het Kwink magazine op
www.kwinkopschool.nl/kwinkmagazine .
Gezonde school:
De kinderen mogen in groep 6 altijd een flesje water of bidon water op tafel hebben. Water
drinken is immers gezond. Als pauzehapje graag elke dag groente of fruit en een sapje of melk
als drinken. Ook wanneer een kind jarig is, geven wij de voorkeur aan iets gezonds. Het hoeft
ook geen maaltijd te zijn!
Onderwijsassistent
Dit schooljaar is Jinte Siegers onze onderwijsassistent. Zij zal met kleine groepjes kinderen
werken op het gebied van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Dit zal onder schooltijd
plaats vinden.
Algemene zaken:
- Klassendienst: 2 kinderen per week. Na schooltijd moeten zij wat
dingen doen. Hierdoor zijn ze wat later, maximaal 10 minuten. Als dit
een keer niet uitkomt, omdat het kind weg moet, vragen we vaak een
vrijwillige vervanger.
- Heeft u een korte vraag dan kan dat altijd! Voor een uitgebreide vraag
is het handiger als u na schooltijd komt of even een afspraak maakt.
- Trakteren: Het is handig als u even doorgeeft wanneer uw kind trakteert.
- Laat uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje het liefst buiten schooltijd uitdelen.
- Spullen van thuis op school: Zo min mogelijk. Alleen pen, puntenslijper, (stiften)
Tips voor thuis:
Lezen met je kind (of voorlezen), ‘Voor-Koor-Door’ lezen, klokhuis/jeugdjournaal kijken, spelenderwijs
werken aan tafels en automatisering tot 20, klokkijken, geld etc.
Groet Barbara de Voogd
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