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Algemene informatie
Groep 6/7 bestaat uit 25 leerlingen. In groep 6 zitten
17 leerlingen en in groep 7 zitten er 8. ’s Middags
schuiven 2 leerlingen uit de schakelklas aan.
Gerrie Lam is enkele ochtenden aanwezig als
onderwijsassistent. Zij begeleidt leerlingen bij de
verwerking van de lesstof.

Tips voor websites:
Coöperatief leren:
Onze leerlingen worden getraind in samenwerken
door middel van de methode van Kagan. Hierin
staan praten, samenwerken en bewegen centraal.
De korte activiteiten hebben verschillende doelen,
het kan gebruikt worden om lesstof aan te leren of
te herhalen, maar kan ook als doel hebben om de
sociale en emotionele vaardigheden te trainen.

o Wekelijks oefenen met spelling:
www.gynzykids.nl

o Voor het oefenen van de topotoets:
www.topomania.net
o Voor meer informatie over geschiedenis:
www.entoen.nu
o Voor het oefenen voor het
verkeersexamen voor groep 7
examen.vvn.nl

Rekenen
Wij werken met de methode RekenZeker
Groep 6
-

Groep 7:
-

Getal structuur tot 100 000
Schattend en cijferend rekenen tot 100 000
Cijferend optellen en aftrekken met geldbedragen
Het meten met lengte- gewichts- en inhoudsmaten
Tijd (rekenen met seconden, a.m. p.m)
Breuken (optellen en aftrekken gelijknamige breuken)
Grafieken aflezen en tekenen van een lijngrafiek

-

Wereldoriëntatie

Getal structuur tot 1 000 000
Schattend en cijferend rekenen tot 1 000 000
Rekenen met het decimale stelsel
Het meten met lengte- gewichts- en
inhoudsmaten en schaal
Breuken en procenten
Maken van een beeld-, cirkel- en staafgrafiek

Taal en Spelling

Dit schooljaar werken we voor wereldoriëntatie met het
lesmateriaal van Blink Wereld. Blink Wereld is erop gericht om
kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld en ze vooral veel
zelf te laten ervaren en ontdekken.

Wij gebruiken de methode Taal en Spelling op
Maat. In deze methoden komen zowel het
luisteren, spreken en creatief schrijven aan de
orde. Ook is er aandacht voor woordenschat.

Wereldoriëntatie in groep 5 t/m 8Per jaar werken de kinderen
aan vijf grote thema’s over de wereld, waarin de vakken
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap
geïntegreerd aan bod komen. In deze thema’s krijgen de
kinderen een basis aan kennis aangeboden en krijgen ze de
ruimte om zelf te onderzoeken wat ze interessant vinden. Na een
gezamenlijke introductie van het thema, volgen er vier geleide
onderzoekslessen waarin zowel kennis als vaardigheden aan bod
komen. Daarna doen de kinderen een ‘test jezelf’ en vervolgens
gaan ze aan de slag met een eigen onderzoek. Dat kan
zelfstandig, in tweetallen of in groepjes zijn. Bij elk thema werken
ze naar een gezamenlijk eindproduct toe, bijvoorbeeld een
informatiemarkt over aardse extremen, een experimenteel
gerecht of een partijprogramma. In de eindpresentatie leren de
kinderen ook van wat hun klasgenoten hebben uitgezocht.

Per week oefenen de leerlingen met twee
spellingscategorieën. Deze kunnen extra
worden geoefend via gynzykids.

Keuzecursus

Meer informatie
In onze schoolgids (jaarkalender) en op de website
kunt u nog meer informatie vinden over het reilen
en zeilen op onze school, zoals de verschillende
methoden die wij gebruiken, de gezonde
traktaties.

Contact

Vijf keer per jaar vinden op drie achtereenvolgende
donderdagen de keuzecursus plaats. Op deze dagen
werken leerlingen drie weken aan een project. De
leerlingen kiezen zelf of ze bijvoorbeeld gaan koken,
sporten, schilderen of tuinieren.

Dit jaar staan de oudergesprekken gepland in de derde
schoolweek (startgesprekken), in november, februari
en op verzoek van ons of van jullie in juni. Natuurlijk
zijn jullie ook tussendoor welkom voor vragen en
andere bijzonderheden. Ook kunt u contact met ons
opnemen door een mailtje te sturen naar:

We zijn op zoek naar ouders die een keuzecursus willlen
verzorgen. Voor meer informatie neemt u contact op met
Sandra of Jorik

sandratummers@obsdetarthorst.nl
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