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Welkom in groep 5 

 Leuke groep met nieuwe uitdagingen 

 Eerste groep van het tweede cyclus in f.o.; 
kinderen mogen nu trefballen in de pauze zodra 

dit is weer toegestaan. 

 De groep voor de EHC. Een jaar  vol met 

voorbereidingen hiervoor.  
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Godsdienst 

 Verhalen uit de bijbel 

 We beginnen januari met het 

communieboek 

     

 1e Heilige Communie – voorbereiding: De 

kinderen krijgen een dik godsdboek waarin 

verschillende opdrachten gemaakt moeten 

worden. We geven cijfers hiervoor die meetellen 

voor het rapport. 
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Agenda 

 Vrijdag  schrijven de kinderen het huiswerk in 
hun agenda.  

 Vrijdag nemen de kinderen al hun huiswerk 
plus hun agenda mee naar huis voor de 
daarop volgende week. 

 Het is wenselijk dat de agenda’s donderdag 
op school zijn. 

 Huiswerk wordt ook via mail gestuurd  

 Al het huiswerk kan ingeleverd worden op 
maandag behalve het leerwerk natuurlijk! 

 

 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.hallmark.nl/images/fotofun/product/detail/hy_schoolagenda.jpg&imgrefurl=http://www.hallmark.nl/fotoFunProductdetail.aspx%3FproductId%3D1&usg=__P7lrytUeuk0zBaI5zNrHvbbP2LM=&h=249&w=350&sz=36&hl=en&start=3&um=1&tbnid=D9NUqVA4JgUsRM:&tbnh=85&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dschoolagenda%26hl%3Den%26um%3D1


Huiswerk 

 Huiswerk heeft meestal dezelfde structuur. 

 Maandag: Keersommen (tafels) / deelsommen  

 Dinsdag: Spelling, Leerboek, blokboek maken (Taal) 

 Woensdag: Rekenleerboek  / Klokboekje of stencils  

 Donderdag: Papiamentuhuiswerk en sommetjes 

 Vrijdag: Woordenschat en M&M / MNT  

 Al het huiswerk in groep 5 is oefenwerk voor toetsen 
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Meer over huiswerk … 

 Woordenschat en spelling:Kinderen krijgen zeker 3 

weken lang het schrift of leerboekje mee om elke week te fixeren of 

wat te leren. Bij woordenschat moeten ze niet de letterlijke betekenis 

kennen. Gewoon weten wat het woord betekent. Toetsen zijn 

gevarieerd : invuloefeningen / multiple choice / goed of fout  etc. 

 Blokboek : Om de twee weken naar huis om 2 lessen te laten 

maken. De overschrijflessen moeten de kinderen voor huiswerk niet 

doen. Let wel: Bij sommige oefeningen hebben de kinderen uw hulp 

nodig. 

 Leerwerk voor alle vakken: Voor de eerste keer 

leren en de week daarop wordt er getoetst  
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SCHRIJVEN  

 Schrijfschrift : Schrijven in de basisschool 

 Rapportpunt gebaseerd op zowel 

schrijfschrift als netschriften. 



Vulpen, potlood en groene pen 

 VuIpen beste schrijfgerei ! In schriften en 

toetsen  

 Potlood : In werkboeken/ huiswerkboeken 

 Groene pen wordt gebruikt wanneer we 

gezamenlijk werkjes nakijken.   
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COMPUTER 

 Elke groep gaat 2x p.w. naar het computer- 

    lokaal. In het begin vooral tafels en sommetjes 

onder de 20. Kinderen werken tijdens deze 

lessen voor een tafeldiploma. 
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Gym en c.a.v. 

 Gym : Dinsdag S.D.K.  Als de kinderen geen 
gymuniform aanhebben mogen ze niet gymmen 

 

 Gymtas of gewoon een thermosfles meenemen 
met  eventueel een doekje  

 Let op : Bij gymlessen krijgen kinderen ook een 
cijfer voor hun participatie. 

 

 Handenarbeid:Kinderen kunnen gevraagd worden om 
spulletjes mee te nemen 

 

 

 

  

     

 

 



11 V J M College 11 

  

TAAL 



Nederlandse taal  

 Methode: Taalactief 

 Teksten (los van de methode) 

 Taalboek : stellen,spreken, luisteren etc. 

 Spelling 

 Woordenschat 
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Materiaal 

 Taalboek 

 Taalboek extra 

 Werkboek spelling  (voor het oefenen v dictee. 

 Huiswerkboek spelling 

 Woordenschatuitbreiding m.b.v woordklapper en 

werkboeken en huiswerkboekje 

 Woordenschatboekje  a.d.h.v. de ankerverhalen in het 

taalboek 

 Leerboek Taal voor huiswerk 

 Toetsen : spellingsschrift + taalnetschrift 

woordenschattoetsboek + taaltoetsboek 
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Indeling 

10 Thema’s - 3 weken per thema 

Na elke thema volgt een taaltoets 

 
Thema 1:  Een plek om te werken 

Thema 2:  In de schoolkrant 

Thema 3:  De sterrenkijker (gesprekken : oud worden / overlijden) 

Thema 4:  Letters uit China 

Thema 5:  Feestje in de sneeuw ( gesprekken : gehandicapten) 

Thema 6:  Is dat kunst? 

Thema 7:  Slaap zacht, Velibor (gesprekken : laten inslapen van 
dieren) 

Thema 8:  Kijk, een eik! 

Thema 9:  Een bureau voor Vivian 

Thema 10: Met de caravan naar zee 

Drie thema’s per trimester 
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Taalboek 

 Verhalen,met woordenschatuitbreiding 

plus woordenschatwerkboek. 

 Taaloefeningen zoals alfabet, synoniemen ,lidwoorden 

    tegenstellingen, werkwoordsvormen, verdelen in lettergrepen 

    verl. tijd en tt. tijd, verhaal zetten op juiste volgorde etc.  

     

    Alfabet is een hot potatoe in groep 5 

    In alle taalactieftoetsen is het alfabet een toetsonderdeel. 

Dus, zing het alfabetliedje eke dag maar gezellig mee met uw kind. 
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Taalboek extra 

 Hierin staat  verrijkingsstof en 

remedieringslessen. 

 Vooral vóór de taaltoets wordt hierin flink 

geoefend 

      



17 

Spelling 

De kinderen leren bepaalde ‘’spellingregels’’ die ze kunnen 
toepassen bij sommige woorden. 

    Vb spellingregel: Je hoort aaj maar je schrijft aai,    

      

 10 thema’s – 4 lessen per thema + 2 extra lessen 

 Na elk thema volgt een  contrôledictee,  

    bestaande  uit zin- en woorddictee  

Woorddictee is geleerd,  zindictee is herhaling ! 

Huiswerk : vier lessen van woorden fixeren en leren als huiswerk  

                      spellingwerkboek als laatste mee voor soort herhaling 
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Woordenschat 

 Ong. 75 woorden verspreid over 3 weken, 

 Met een woordklapper worden woordbetekenissen behandeld 

 In werkboeken wordt er gewerkt met deze woorden. 

 Woorden gaan als huiswerk mee om te herhalen. 

(woordenschatboekje). Niet letterlijk leren. 

 we highlighten wat ze letterlijk moeten kennen. 

 Netwerk na de oneven thema’s (in netschrift) 

 Toets na twee thema’s (toetsboek)  
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LEZEN 

 Technisch lezen ;Dit is lezen met gebruik van een goede 
intonatie,juiste tempo en aandacht voor de verschillende 
leestekens. 

 Begrijpend lezen; kijken of ze begrijpen wat ze lezen d.m.v  
tekstvragen  

 Avi -toetsen 
 

 Wat doen we aan lezen? 
 In het taalboek van taalactief  zijn er basisverhalen en 

vervolgverhalen die gelezen worden in de klas. 

 Enkele leesboeken op niveau van groep 5 worden in de klas 
gelezen. 

 Bibliotheek op school 

 Lezen met een leesouder . 

 Hulp van de remedial teacher bij het lezen. 

 



Nog meer over lezen… 

 Avi lezen bepaald niet automatisch het 
leescijfer van een kind. (Avi 9 betekent niet een 8 of 9 

voor lezen. Tekst kan bijv niet soepel gelezen worden of zonder intonatie 
etc.) 

 Bij AVI geldt: Kan een kind een woord / zin foutloos + in een 

bepaalde tempo lezen? Het kind hoeft niet persé een woord te  begrijpen 
of moet niet persé met de juiste intonatie lezen 

 Eind groep 5 wenselijk niveau : E-5 (minimaal)  

 Eind groep 6 wenselijk niveau : E-6 (minimaal) 
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REKENEN 
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REKENEN 
 Rekenmethode: Alles Telt 

 

Leerlingenboek met een schriftje ( klas) 

Werkboek ( klas) 

Toetsboek (klas) 

Kopieerbladen/oefenbladen ( huiswerk) 

 



              

 

          Eerst over de Methode Alles Telt 

- Leerstof verdeeld over 6 blokken 

- Elke les bestaat uit 25 lessen  

- Een blok duurt ongeveer 5 of 6  weken 

- Na elke blok volgt een toets. 

 

                       

28 augustus 2020 

VJMC, informatie avondV J M 

College 23 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.wiskundemeisjes.nl/wp-content/uploads/2007/12/rekenen.gif&imgrefurl=http://www.wiskundemeisjes.nl/20071222/de-rekenmethode-van-opa-werkt-altijd/&usg=__oziMQGzoINAiY7iZoT0q8dcP7Gs=&h=343&w=250&sz=5&hl=en&start=34&um=1&tbnid=0GjQshWb3aTJ5M:&tbnh=120&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3Dpluspunt%2Brekenmethode%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cbs-maranatha.picto.nl/images/upload/200509231045209985.jpg&imgrefurl=http://www.cbs-maranatha.picto.nl/leerling.php&usg=__L52mOTThUKpYrKVJgmoxbR3-gng=&h=383&w=261&sz=18&hl=en&start=1&um=1&tbnid=boaTOX9kHwqc0M:&tbnh=123&tbnw=84&prev=/images%3Fq%3Drekenen%2Bgroep%2B5%26hl%3Den%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ontwerpatelier.nl/digitaleopleidingsschool/binnen/upl_images/basisscholen/312/schoolkinderen.jpg&imgrefurl=http://www.dos-iselinge.nl/kennisomgeving_publicatie%3Fgroep_id%3D416%26pub_id%3D2135&usg=__MfPGGHR_QZfhRlQphmpIF8bTYKE=&h=181&w=188&sz=17&hl=en&start=105&um=1&tbnid=tur4EbNtpr1aKM:&tbnh=98&tbnw=102&prev=/images%3Fq%3Dpluspunt%2Brekenmethode%2Bthema%26ndsp%3D20%26hl%3Den%26sa%3DN%26start%3D100%26um%3D1


24 V J M College 24 

De leerstofdomeinen 

 Getalbegrip 

 Optellen en aftrekken 

 Vermenigvuldigen en delen 

 Meten- 

   Meetkunde/ Ruimtelijke orientatie 

 Redactie 
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Getalbegrip 

 Verkenning van de telrij tot en met 1.000 

en verder      

   - Doortellen en terugtellen 

   - Wat is het grootste getal 

   - Zet in volgorde van groot naar klein 

   - Springen op de Getallenlijn  

   Positiewaarde door gebruik van o.a. geld: 

briefjes van 100, van 10 en losse euro’s 
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Optellen en aftrekken 

 Sommen onder de 20 automatiseren 
      5+9   en 17 – 8  

 

 Sommen onder de 100 
      45 + 3  en 34 + 60 en 24 + 53 en 67 +28 

   100 – 25 en 84 – 62 en  73 – 25  

 

 Sommen onder de 1000  
      234 + 547  en  956 – 648   
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Vermenigvuldigen en delen 

 Tafels: 1 t/m 10,11,12,15 en 25 (automatiseren) 

 Vermenigvuldigen a.d.h.v. plaatjes 

 Vermenigvuldigen met grotere getallen 
   - vermenigvuldigen met 10 –tallen (6x 14) 

   - verdubbelen en halveren (uitgaan van wat je weet) 

25 X12 ?         50 x 12 = 600 

14 X 15 ?          7 X 15 = 105 

 

 



Vermenigvuldigen 
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Delen 

 

Delen 

Relatie tussen delen en vermenigvuldigen 

   18 : 3 = 6                 …. X 3 = 18? 

Delen: hoeveel keren kan je de 3 halen uit de 18? 
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 Meten / Meetkunde 

 Kalender (rekenleerboek ; RKLB) 

 Tijd en tijdsduur ( bijv. hoeveel tijd is er voorbij)  

 Klokkijken ( analoog +digitaal )    

 

 Meten met grafieken 

   - staafgrafiek 

   - tabellen kunnen lezen  
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 Meten / meetkunde 

 Rekenen met geld (guldens/ euro’s) 

 Oppervlakte  en omtrek  

 Begrippen zoals : de helft, dubbel, dozijn  

 

 Lengtematen km – m – cm - mm 

 Inhoud: liter – ml  

 Gewicht: kg – g  
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Redactie/Verhaaltjessommen 

 Toepassing van alle reken leerstofdomeinen in context 

vorm. ( derde trimester trimester) 

 

 Redactie oefenboekje in de klas 

 Redactie huiswerkboek of stencils 

 Toets (in de vorm van een boekje) 
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Papiamentu 

 Bij papiamentu werken we met 2 boeken: 

 Papiamentu nos idioma:  

 

 Huiswerkboek : Palabranan di diktado. 

     Papiamentu-woordjes ( spelling en betekenis) 

 Fixeerschriftje : woorden leren schrijven door te fixeren  
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PAPIAMENTU 

 Ander boek : Fiesta di idioma: 

 Allerlei teksten  

 Taaloefeningen voor uitbreiding woordenschat, voorzetsels, 

synoniemen, tegenstellingen, goede zinnen maken  enz. 

 Huiswerkboekje PLM-boekje = Papiamentu 

leren en maken 

 Spreekbeurt Aan het eind v.h. schooljaar een spreekbeurt in 

Papiamentu 
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M&M    en     MNT 

 M&M :Mens en maatschappij (ak-gs) 

 Samenleving, stamboom, tijdbalk, eiland Curaçao, stranden en 

baaien, bruggen, nationale symbolen (wapen,vlag,volkslied) 

bevolkingsgroepen,bezienswaardigheden, satellieten, topografie 

 

 MNT : Mens, natuur, technologie (bio-nat)  

 De aarde en het heelal, uit wat bestaat de aarde, weer en klimaat, 

klimaatzones, seizoenen, orkanen, eigenschappen van insecten, 

zoogdieren, zintuigen 

 

 M&M spreekbeurten in tweetallen 
     bevolkingsgroepen.  
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Hoezen. 

 

DENK AAN DE HOESJES! 

10 grote (met de mogelijkheid om te recycelen) 

2 kleine ( spellingfixeerschrift, 

papiamentufixeerschriftschrift) 

    

 

 

   



Hoezen voor welke boeken? 

 1. Blokboek 

 2. Taalleerboek 

 3. Spellingwerkboek 

 4. Woordenschatboekje 

 5. Papiamentu: palabranan di diktado 

 6. PLM-boekje ( papiamentu) 

 7. Rekenleerboek (Rklb) 

 8. Tafelboekje 

 9. Klokboekje 

 10. Sommenboekje ( bijv. optellen en afrekken) 
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Proyecten  

Trimester 1: Ned - Boekenmarathon 
10 boeken lezen en een kort verslagje maken om in te 

leveren. Periode 1okt – 13 dec ( ong 10 weken) 

 

Trimester 2: M&M - Spreekbeurten  
Bevolkingsgroepen 

 

Trimester 3: Pap – Spreekbeurten 
Vrij onderwerp   
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Laat ons samenwerken aan de 

opvoeding van onze kinderen! 
 Controleer voordat uw kind de deur uitgaat of hij/zij al zijn spulletjes 

heeft + het huiswerk om in te leveren. 

 Aanleren om verantwoordelijkheid te dragen  / ook leren plannen: 

Kinderen zeggen soms ‘’ik kon mijn huiswerk niet maken want ik 

had het te druk.’’ 

 Kinderen leren om op te komen voor zichzelf. Zelf zeggen tegen de 

juf wat er aan de hand is.  

 Wéét dat, wat er daadwerkelijk op school is gebeurd, thuis anders 

verteld kán worden.  

 Onduidelijkheden/misverstanden: Neem contact op met 

klasseleerkracht. Meestal krijgt u een totaal ander beeld van de 

situatie wanneer u ons hebt gesproken 

 
 

  

 

 

 

 


