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Informatiebochure groep 6 

Welkom in groep 6!   
 
Beste ouder/verzorger, 
 
In deze brochure vindt u informatie over het reilen en zeilen in groep 6. 
 
Groepsleerkrachten 
 
Op maandag tot en met donderdag staat meester Gerard Heek voor 
de groep. Op vrijdag heeft hij namelijk een moment om het ICT-
gebeuren in goede banen te leiden. 
 
Op vrijdag staat juf Klara Schreuder voor de groep. Zij is al bekend 
met de groep, aangezien ze vorig jaar ook de groep heeft les gege-
ven. 
        
Eerste bovenbouwgroep 
 
Kinderen in groep 6 behoren officieel tot de bovenbouw van een basisschool. 
Dat komt tot uitdrukking in het opvoeren van het huiswerk, maar ook de les-
stof wordt natuurlijk complexer. 
Om tot leren te kunnen komen moeten er m.i. aan drie voorwaarden worden 
voldaan. We noemen ze de 3 V’s. 
 
Veiligheid 
In de klas moet een veilige sfeer heersen. Tussen de leerlingen onderling, 
maar ook de relatie leerling-leerkracht. Dit betekent dat we de eerste weken 
veel aandacht schenken aan dit aspect. Een kind moet durven zeggen wat hij 
denkt, zonder bang te zijn dat hij wordt uitgelachen.  
 
Vertier 
Het is erg belangrijk dat er in de klas ook gelachen wordt met elkaar. Dit 
brengt ontspanning en zorgt er ook voor dat er daarna weer lekker gewerkt 
kan worden.  
 
Verantwoordelijkheid 
Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk. Wanneer ze iets niet be-
grijpen moeten ze dit kunnen aangeven. Verder moeten ze een begin gaan 
maken met het plannen van hun werk. Ze moeten meer gaan ervaren dat ze 
“eigenaar zijn van hun eigen leerproces”.  In dit schooljaar zullen we ons daar 
tijdens de studiedagen schoolbreed mee bezighouden. 
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Informatiebochure groep 6 

Lesstof in groep 6 
 
Lezen 
Van dinsdag tot en met vrijdag beginnen we elke morgen met een 
kwartier stillezen. Kinderen kunnen hiervoor een boek kiezen uit de 
klassenbibliotheek, of een boek van huis meenemen. Tijdens dit 
kwartiertje zullen we met de zwakke lezers gaan Ralfi-lezen. Het kan 
ook voorkomen dat uw kind leesbladen mee naar huis krijgt. 
 
Psalm/lied 
In de schoolgids en op de site vindt u het psalmrooster. Ook wordt de psalm 
in de eigen digitale leeromgeving van uw kind geplaatst, met een link naar 
de melodie. 
 
Bijbelse geschiedenis 
We gebruiken de methode “Levend Water”. We beginnen de verhalen bij de 
laatste rechter Samuël. Ook zullen we halverwege het jaar verhalen uit het 
Nieuwe Testament vertellen. 
De kinderen krijgen ook huiswerk mee n.a.v. de vertelde verhalen. Dit krijgen 
ze op een kopieerblad. Dit blad is ook altijd digitaal te raadplegen! 
 
Rekenen 
Bij het rekenen gaan we verder met de basis die gelegd is in de 
middenbouw. De bekende begrippen als optrekken, aftrekken, ver-
menigvuldigen en delen komen weer ruimschoots aan de orde. 
Daarbij komen dit schooljaar de klokken en meetkunde. Ook is er 
ruime aandacht voor het cijferen, staartdelingen en maken we een 
begin met de breuken. 

Taal 
De taallessen volgen wij aan de hand van de verhalen over Nina. Zij maakt 
van alles mee en mag zelfs aan een televisieshow meedoen. 
Naast heel veel nieuwe woorden (woordenschat) leren we veel over  
grammatica en hoe zinnen zijn opgebouwd. Dit onderdeel noemen we 
woord- en zinsbouw en gaat o.a. over het vinden van de persoonsvorm, het 
onderwerp en andere zinsdelen. 
 
Spelling 
Bij het vak spelling gaan we opnieuw 24 woordpakketten met verschillende 
categorieën langs. Dit zullen bekende categorieën zijn, maar ook een aantal 
nieuwe.  Ook zullen we steeds meer aandacht geven aan de  
werkwoordspelling.  

3 



 

 

Informatiebochure groep 6 

De kinderen krijgen in hun digitale leeromgeving een lijst van alle  
woordpakketten, zodat ze ook thuis kunnen oefenen. 
 
Begrijpend lezen 
Dit vak zit in onze taalmethode, maar daarnaast is er extra aandacht voor dit 
vak. Dit doen we door Nieuwsbegrip op dinsdagmiddag. Later in de week 
gaan de kinderen ook nog eens zelfstandig aan de slag met dit vak. 
 
Wereldoriëntatie - Blink 
We gebruiken op onze school de methode Blink. We geven 
de zaakvakken nog als afzonderlijke vakken: Geschiedenis, 
Aardrijkskunde en Natuurkunde.  
 
Met Geschiedenis besteden we aandacht aan de periode 
vanaf 1500: De ontdekkingsreizigers, hervormers, 80-jarige 
oorlog. 
 
Met Aardrijkskunde houden we ons bezig met verschillende thema’s. Soms 
gespitst op Nederland, maar we kijken ook wel eens over onze eigen lands-
grenzen. Ook gaan we aandacht besteden aan de topografie van Nederland. 
 
Natuurkunde bestaat uit lessen over de levende natuur (biologie), maar we 
houden ons ook bezig met meer technische onderwerpen. 
 
Voor al deze vakken geldt dat de kinderen hier huiswerk voor krijgen.  
Hoofdzakelijk zal dat leerwerk zijn, maar het kan ons zijn dat de kinderen als 
voorbereiding op een les maakwerk op krijgen. 
 
Kanjertraining 
De lessen bij de Kanjertraining worden in groep 6 gegeven aan de hand van 
het werkboek deel 1. Dit jaar dus geen verhaallijn die gevolgd wordt zoals de 
kinderen t/m groep 5 gewend zijn. 
 
De jaarlijkse thema’s zullen op een passend niveau aan de orde komen. Ook 
zullen de leerkrachten steeds meer de Kanjertaal in de klas gaan gebruiken. 
 
Bewegingsonderwijs 
Wij sporten dit jaar in sporthal “De Kuil”. Deze les vindt plaats op  
vrijdagmiddag van 13.00 – 13.45. Er wordt aan u toestemming gevraagd om 
uw kind zelfstandig naar de sporthal te fietsen.  De sportlessen worden dit 
jaar gegeven door een sportleraar. 
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Schoolzwemmen 
In groep 6 gaan we eens in de twee weken schoolzwemmen in zwembad ‘de 
Duker’. We gaan dit samen doen met groep 5. 
De eerste zwemles vindt plaats op donderdag 13 september a.s. 
 
We gaan met de fiets naar het zwembad. Omdat na het zwemmen de 
schooltijd afgelopen is, wordt u om toestemming gevraagd om uw kind zelf-
standig naar huis te laten gaan. Zonder toestemming rijdt uw kind met de 
groepsleerkracht mee naar school. 
 
Muziek 
We zullen met begeleiding van het keyboard allerlei liedjes zingen. Ook zal er 
aandacht gegeven worden aan muzikale thema’s: ritme, muziekschrift, in-
strumenten. 
 
Huiswerk 
Voor de volgende vakken is er huiswerk: 

Elke week een psalm/lied 
(bijna) Iedere week Levend Water 
Eens in de zoveel weken Aardrijkskunde-, Geschiedenis- of Natuurkunde-

toets. 
 
Cito-toetsen 
Zoals u gewend bent, zullen er ook dit schooljaar Cito-toetsen worden afge-
nomen voor ons leerlingvolgsysteem. Deze toetsen worden begin februari en 
eind juni afgenomen. 
De volgende toetsen zullen worden afgenomen:  
 Rekenen/ Wiskunde 
 Spelling 
 Begrijpend Lezen  
 Drie minuten toets 
 
Digitale leeromgeving (Google Apps) 
 
De kinderen hebben een eigen emailadres: voor-
naam.achternaam@groenschool.com 
 
Met dit schoolaccount kunnen ze ook thuis inloggen op 
google.nl. Ze worden daar doorverwezen naar  
Zuluconnect. In deze omgeving hebben de kinderen tot 
bepaalde educatieve software en googleapps. 
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In groep 6 werken de kinderen voor het eerst met een wachtwoord. Dit  
wachtwoord is ivm de privacy niet bekend voor de leerkrachten. Mocht er 
misbruik worden gemaakt dan behoudt de leerkracht zich wel het recht om 
inzage te hebben in mailwisseling tussen leerlingen. 
 
Met hun eigen account kunnen de kinderen gebruik maken van diverse 
apps. Zo zullen we in deze groep actief gebruik gaan maken van de app 
Classroom. Hierin komt al het huiswerk te staan dat wordt opgegeven. 
Het is mogelijk dat ouders (als een soort mentor) gekoppeld kunnen worden 
aan dit systeem. U krijgt dan ook meldingen van opgegeven huiswerk. Als u 
daar belangstelling in hebt, kunt u dit altijd aangeven. 
 
Het huiswerk dat is opgegeven in Classroom is ook te zien in de Google 
Agenda. Kinderen zouden ook eigen activiteiten kunnen plaatsen in hun per-
soonlijke agenda. 
 
Ook hebben de kinderen de beschikking over Google drive. Daar worden de 
eigen gemaakte documenten, presentaties e.d. opgeslagen. Ook kunnen er 
documenten gedeeld worden met elkaar. Zo zal er ook bepaalde lesmateriaal 
geplaatst worden door de leerkracht, zodat de leerling altijd de beschikking 
heeft over het materiaal. 
 
Programmeren 
We zullen in dit schooljaar ook meedoen aan een project “Programmeren”. 
Omdat we steeds meer in maatschappij leven waarin we digitaal werken is 
het ook belangrijk om kinderen kennis te laten maken met de techniek daar-
achter. De kinderen zullen dit op een spelenderwijs gaan ervaren. 
 
Communicatiekanalen 
 
ParnasSys 
Dit schooljaar zijn hierin, net als voorgaande jaren, de vorderingen en resulta-
ten van uw kind te vinden. Hier zijn ook de uitslagen van de Cito-toetsen 
zichtbaar en de verslagen van de oudergesprekken in terug te vinden. 
 
Het kan voorkomen dat ParnasSys in het cijferoverzicht  
verschillende toets-onderdelen van elkaar scheidt. 
Hierdoor lijken cijfers soms lager dan het uiteindelijke ge-
middelde van de toets. Met name bij rekenen is dit het geval. 
Voor vragen kunt altijd even een mail sturen naar de groepsleerkracht. 
 
Het ouderportaal is te vinden op: www.ouders.parnassys.net  
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Bent u de inloggegevens voor het ouderportaal van ParnasSys kwijt of  
vergeten, dan kunt u bij Gerard Heek nieuwe aanvragen via de mail:  
gerardheek@groenschool.com 
 
Dokter, orthodontist, tandarts, enz.. 
Bezoek onder schooltijd graag doorgeven aan de groepsleerkracht.  
Dit kan via een briefje, maar ook per mail. 
 
Parro 
Via de app Parro houden we u op de hoogte van de gebeurtenissen in de 
klas. Het kan ook voorkomen dat u een mail krijgt toegestuurd. Dit zal   
gebeuren als de informatie wat uitgebreider is.  Heeft u zich niet kunnen  
koppelen aan de groep of heeft u een andere device gekregen, 
mail dan Gerard Heek: gerardheek@groenschool.com.  
 
Contact 
Oudergesprekken vinden plaats in de periode oktober t/m december. 
Tevens is het mogelijk om na het eerste rapport gebruik te maken van de 
spreekavond. 
Natuurlijk bent u naast deze vaste momenten van harte welkom voor een 
vraag, opmerking of iets dergelijks. Dit mag per mail, maar even binnenlopen 
of een telefoontje is natuurlijk ook mogelijk. 
We kunnen dan met elkaar een afspraak maken voor een extra  
oudergesprek. 
 
Contactgegevens 
Meester Gerard Heek gerardheek@groenschool.com 
Juf Klara Schreuder klaraschreuder@groenschool.com 
 
Diversen 
 
Rapport 
Twee keer per jaar krijgt u kind het rapport. Vanaf dit schooljaar zal dit een a4
-tje zijn, zodat u deze zelf kunt toevoegen aan de vorige rapporten. De  
rapporten worden dus niet meer meegenomen naar school 
 
Traktatie 
Uw kind mag op school zijn/haar verjaardag vieren. Traktaties kunnen aan 
het begin van de schooldag naar binnen worden gebracht. Warme/koude 
traktaties graag rond 10.00 uur brengen. In hele bijzondere gevallen even 
contact opnemen met de leerkracht. 
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WC-bezoek 
We willen het wc-bezoek zoveel mogelijk beperkt houden. Kinderen wordt 
gevraagd om voor schooltijd en tijdens pauzes naar de wc te gaan. Het kan 
om medische redenen voorkomen dat hier wat flexibeler mee om moet wor-
den gegaan. Graag horen we dit van u, als dat het geval is. 
 
Fruitdagen 
Het is belangrijk dat kinderen gezond eten. In de eerste plaats is het de taak 
van de opvoeder om hier alert op te zijn. We hebben op school bepaalde 
fruitdagen om dit te stimuleren. Het zou fijn zijn als u zich hieraan kunt/wilt 
houden. In groep 6 wordt dit verder niet gecontroleerd. 
 
Zendingsgeld 
Dit schooljaar is het innen van het wekelijkse zendingsgeld afgeschaft. We 
hebben als school besloten om 1 keer in het jaar aandacht te schenken aan 
een bepaald project en daarbij behorende activiteiten. 
 
Sporten 
Dit schooljaar krijgen de klassen les van een gymdocent: Jonathan Frinking. 
Het is belangrijk dat kinderen sportkleding en sportschoenen meenemen. 
Controleer even of de schoenen nog passen, ivm eventuele groeispurt in de 
zomervakantie. 
 
Rooster zwemmen  
 
Op onderstaande dagen moeten de kinderen dus ’s middags met de fiets 
naar school komen. Kinderen die tussen de middag overblijven, dienen hun 
fiets (en zwemkleding) ’s ochtend al mee te nemen. 

donderdag 13 september 2018  donderdag 21 februari 2019 

donderdag 27 september 2018  donderdag 14 maart 2019 

donderdag 11 oktober 2018  donderdag 28 maart 2019 

donderdag 1 november 2018  donderdag 11 april 2019 

donderdag 15 november 2018  donderdag 25 april 2019 

donderdag 29 november 2018  donderdag 9 mei 2019 

donderdag 13 december 2018  donderdag 23 mei 2019 

donderdag 10 januari 2019  donderdag 6 juni 2019 

donderdag 24 januari 2019  donderdag 20 juni 2019 

donderdag 7 februari 2019  donderdag 4 juli 2019 
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