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Rekenen en Wiskunde
Rekenmethode : ALLES TELT

Leerlingenboeken en werkboeken
Leerlingenboeken
Werkschriften

ALLES TELT maakt gebruik van betekenisvolle contexten en
materialen, gehaald uit het dagelijks leven.
ALLES TELT heeft optimale differentiatie-mogelijkheden. Er zijn
werkschriften voor de kinderen, maar daarnaast ook plusschriften voor
zeer goede rekenaars en maatschriften voor zwakke rekenaars.
ALLES TELT heeft aandacht voor de rekenvaardigheid, waarbij de
nadruk ligt op het oefenen, memoriseren en automatiseren.

Plusschriften
Maatschriften
Toetsschriften
Kwismeesterpakketten
Kopieerbladen

ALLES TELT heeft zijn eigen methodetoetsen.
ALLES TELT heeft veel oefensoftware.
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Rekendomeinen en leerstof groep 6

Computerprogramma’s

vaardigheden
getalrelaties en getalbegrip
basisvaardigheden optellen en aftrekken
basisvaardigheden vermenigvuldigen en delen
cijferen – bewerkingen uitvoeren
verhoudingen, breuken, kommagetallen
meten

www.allestelt.com
www.google.nl ->

geld

Alles telt Rekenweb-spelletjes

tijd

www.ambrasoft.nl

inhoud
gewicht
lengte en omtrek
oppervlakte
meetkunde
Oriënteren en construeren
tabellen en grafieken

Informatie avond

www.spelletjesplein.nl
www.sommenmaken.nl
www.onlineklas.nl
www.leestrainer.nl
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Taal/Geletterdheid en Communicatie
Taal actief: Taal

TAAL
Taalmethode: Taal Actief

10 thema’s – 3 weken per eenheid
1.

Kopen

2.

Vergelijken

3.

Materialen

4.

Talen

Vocabulaire (Tijgerboekje)

5.

Groepen

Taalblok (BBT)

6.

Gedragen

Boek met teksten

7.

Ontspannen

8.

Grond

9.

Prijs/kwaliteit

10.

Migreren

2 Taalboeken (oefen en extra)
Taal Spelling (werkboek)

Spreekbeurten/Boekbesprekingen
Project
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LEZEN
Taal Actief – Spelling
Verschillende leesboeken op niveau van groep 6.
Technisch lezen ( Hoe vlot de kinderen lezen. )

10 thema’s – 3 weken voor elk thema

Begrijpend lezen ( Kijken of ze begrijpen wat ze lezen. )
Bibliotheek

Differentiatie: bakkaarten
computerprogramma’s
Dictees: - Signaaldictees (oefenen)
- Controledictees: -zinnendictees *
-

Leesmoeders : Testen en helpen met lezen.
Niveau lezen:
E5 begin groep 6 – E6 eind gr.6

-woordendictees
Parkeerweekdictees (2 thema’s)

Site om te oefenen: www.Woordkasteel.com
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Papiamentu

Godsdienst

Fiesta di Idioma (B1 en B2)
Boekje met spellingregels .

Werkboekjes van het Katechetisch Centrum.
Lezen uit de Kinderbijbel
Kerst-, Vasten- en Paasproject
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Schrijven in de basisschool
Mens en Maatschappij (M&M)
Mens Natuur en Technologie (MNT)

Methode: licht rechts hellend
Letten op lettergrootte en lettervorm.
Met vulpen schrijven.

Zelfgemaakte stencils met vragen.
De kinderen krijgen minstens 2 weken van te voren de
datums van de proefwerken opgegeven.
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Sociaal-Emotionele Vorming
(Maatschappijleer)

Culturele en Artistieke Vorming
(Expressie vakken)

Hier komen de basisvoorwaarden, die belangrijk zijn voor de vorming
van het karakter aan bod.
Bijv. liefde / juist gedrag / vrede / waarheid / geweldloosheid.

De kinderen moeten projecten maken voor een punt. Bijv. een

.

verhaal schrijven / poster maken

Handenarbeid Handenarbeid in de klas.
Tekenen:
Er wordt een keuze gemaakt uit de volgende technieken:
Tekenen met stift
Tekenen met verf
Tekenen met potlood
Tekenen met kleurpotloden
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Culturele en Artistieke Vorming
(Expressie vakken- vervolg)

Gezonde levensstijl en
bewegingsonderwijs
Gym : Dinsdag S.D.K.
Gymtas niet verplicht.
Washandje of “wipes” gebruiken.

Muziek : verschillende oefeningen

Deo mag.

b.v. gehoor oefeningen en ritmische oefeningen
Nieuwe liedjes aanleren.
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Een succesvol schooljaar
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