
Groep 5 – Groepsinformatie  
  

Taal    

Wij werken met de methode "Taal Actief". De methode ontwikkelt de vaardigheden: spreken, 
luisteren, lezen en schrijven.     
  

Rekenen    

Voor rekenen gaan we de tafels van 1 t/m 10 automatiseren. Het zou erg fijn zijn als de kinderen dit 
ook thuis oefenen. Verder gaan we plus en min sommen met uitkomsten tot en met 1000 leren 
maken. Het delen met rest komt aan bod en ook het delen van bedragen en maten. Aan het eind van 
dit jaar is het de bedoeling dat de kinderen digitaal en analoog klok kunnen kijken. Bij ‘meten’ komen 
de lengtematen, oppervlakte en omtrek, gewicht en temperatuur aan de orde. Bij meetkunde leren 
zij posities bepalen en ze leren bouwsels en plattegronden de maken. Voor de verwerking werken wij 
met Snappet. De doelen van de methode ‘Wereld In Getallen’ bepalen de inhoud van de 
rekenlessen. Als kinderen klaar zijn, moeten ze eerst werken aan het lesdoel en daarna aan hun 
eigen doelen. Snappet bepaalt het niveau aan de hand van gemaakte opgaven. Het is een heel 
adaptieve manier van werken.     
  

Spelling    

We zijn intensief bezig met het aanleren van de spellingsregels volgens de methodiek van José 
Schraven. Het doel is het opbouwen van een spellingsgeweten. Dagelijks oefenen we de woorden in 
een kort dictee. Tevens werken we met de methode ‘Taal Actief’. Hierbij hoort ook wekelijks een 
dictee waar de kinderen op beoordeeld worden. Daarnaast biedt deze methode wekelijks twee 
lessen en twee flitslessen aan op de tablet. Tijdens een spellingsles werken de leerlingen met een 
woordpakket waarbij een bepaalde spellingscategorie centraal staat. Tijdens een flitsles krijgen de 
leerlingen een woord in beeld en dit woord dienen zij correct te kunnen typen wanneer dit woord 
weer verdwijnt.     
  

Begrijpend lezen    

Met begrijpend lezen gaan we inhoudelijk op de tekst in door vragen te maken en erover te praten. 
We gebruiken hiervoor de methode ‘Leeslink’. In de methode Leeslink worden actuele onderwerpen 
behandeld. Ook gebruiken we de methode ‘Beter Bij Leren’. In beide methodes leren de leerlingen 
verschillende strategieën toe te passen om een tekst daadwerkelijk te kunnen begrijpen.    
   

Technisch lezen    

Hiervoor gebruiken we de methode Estafette. Hier werken wij 3x in de week 45 minuten mee.  
Bij het lezen is de keuze van het boek van groot belang voor de interesse in het lezen van het kind. 
Om het leesplezier te bevorderen gaan wij met de klas naar de bibliotheek en hebben wij een 
heerlijke leeshoek in de klas.    
   

Schrijven    

Met schrijven gaan we de hoofdletters oefenen. Rond de voorjaarsvakantie hebben we ze allemaal 
gehad. Dan gaan we proberen om iedere nieuwe zin met een hoofdletter re schrijven. Daarnaast 
blijven we focussen op de handschrift ontwikkeling van de leerlingen tijdens de schrijflessen, maar 
ook tijdens het gewone werk.    
   

Engels    

De kinderen krijgen 1x in de week een Engelse les aangeboden van onze digi-teacher (leerkracht op 
het digibord die vloeiend Engels spreekt). Daarnaast werken zij met Engels met een werkboek.    



Zaakvakken    

In groep 5 starten we met Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek. We gebruiken 
hiervoor de methode ‘Blink’. Iedere donderdagmiddag wordt er een uur en een kwartier besteed aan 
deze vakken. We werken van vakantie tot vakantie binnen een bepaald thema. De leerlingen zullen 
op verschillende manieren informatie krijgen en zullen de informatie ook steeds op een andere 
manier verwerken, bijvoorbeeld een knutselopdracht, een onderzoek, een zoekopdracht in de 
natuur, een presentatie houden of een poster maken.   


