
Informatie
Groep 5

Leerkrachten: Elko Luijckx en Karen van der Meijs

Onderwijsassistente: Claudia van Berkel

verantwoordelijk

respect

inspiratie

verbinding



Even voorstellen

• Karen van der Meijs (maandag, dinsdag en woe om de week)
• Elko Luijckx (woe om de week, donderdag en vrijdag)
• Claudia van Berkel (maandag en donderdag, tot januari 2022)

• E-mailadres: k.vandermeijs@wsko.eu   

• E-mailadres: e.luijckx@wsko.eu 

mailto:k.vandermeijs@wsko.eu
mailto:e.luijckx@wsko.eu


Taal – Taal actief
  

 

 

De belangrijkste onderwerpen dit schooljaar zijn: 

● woordsoorten (werkwoord, zelfstandig naamwoord, 
bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, lidwoorden, 
voorzetsels)

● verkennen van leestekens (komma, uitroepteken etc.)
● zinsdelen



Rekenen – Wereld in getallen

Vanaf  het schooljaar 2019-2020 gaan wij werken 
met De wereld in getallen 5. 
Deze methode is volledig digitaal en adaptief. Dit 
houdt in dat ieder kind op zijn of  haar niveau werkt. 
Voor meer informatie kunt u kijken op:

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/method
es/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm


Spelling – Taal actief

● Leenwoorden uit Engeland en Frankrijk
● open en gesloten lettergreep
● luisterwoorden (nk/ng, eer/oor/eur, aai/ooi/oei, 

eeuw/ieuw/uw, v-/f-/z-/s-/)
● weetwoorden (cht/ch, ei/ij, be-/ge-/ver-/te-, -ig/-lijk, 

au/ou)
● regelwoorden (eind –d, verkleinwoord, vergrotende en 

overtreffende trap)



Schrijven

Wij gebruiken op school de methode ‘Pennenstreken’.  
Voor meer informatie kunt u kijken op de website.
 
https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/pennenstreken


Technisch lezen 

Sinds vorig schooljaar werken wij voor technisch lezen met de 
methode Estafette. Elke dinsdag en donderdag doen wij een les 
op eigen niveau. Verder lezen de kinderen zelfstandig uit hun 
biebboek.

Lezen blijft belangrijk. Veel lezen is goed om het tempo te 
verhogen en het helpt om vaardiger te worden in de Nederlandse 
taal (taal, spelling, begrijpend lezen en het vergroten van de 
woordenschat).



Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip

Deze methode sluit wekelijks aan op de actualiteit.
Als verwerking werken de kinderen ook één keer per week op de computer 
aan andere teksten en woordenschatoefeningen. Nieuwsbegrip kunnen 
kinderen ook thuis doen door in te loggen op www.nieuwsbegrip.nl 

http://www.nieuwsbegrip.nl/


Wereldoriëntatie 

Vorig jaar zijn wij op school gestart met de methode 
‘Blink’, een digitale methode voor wereldoriëntatie waar 
de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuuronderwijs onder vallen. 

Jaarlijks komt een aantal thema’s aan bod. Zie voor meer 
informatie: http://www.blinkwereld.nl/

http://www.blinkwereld.nl/


Verkeer

Ook dit jaar werken wij weer met School op Seef, het programma voor 
verkeerseducatie waarbij 3x per jaar ouders worden gevraagd voor de praktische 
oefeningen. 



Catechese

We gebruiken de methode Trefwoord waarin 
normen en waarden worden besproken aan de hand 
van verhalen uit hedendaagse boeken en de bijbel. 
Zie voor meer informatie:
https://www.trefwoord.nl/

https://www.trefwoord.nl/


Kwink

Een methode voor de sociaal-emotionele vorming. Lessen 
over gedrag, omgaan met elkaar etc. voor de groepen 1 t/m 8.

https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/

https://www.kwinkopschool.nl/verantwoording/


Zien

Met ZIEN! voor het primair onderwijs zetten leerkrachten het 
sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch 
op de kaart. 
Ook wordt het veiligheidsgevoel van de kinderen gemeten d.m.v. een vragenlijst.
De vragenlijsten zijn direct gekoppeld aan onze leerling administratie. 
De resultaten worden waar nodig met de ouders en de leerling besproken. 

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begelei
ding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-ond
erwijs/wat-is-zien

https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/wat-is-zien
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https://www.driestar-educatief.nl/advies-en-begeleiding/primair-onderwijs/parnassys/zien-primair-onderwijs/wat-is-zien


Creatieve vorming

• Hieronder vallen alle vakken zoals muziek, 
handvaardigheid, tekenen en techniek 

• Dit jaar starten wij met de lessen van Musical Express. 
De leerlingen krijgen 7 lessen van deze westlandse 
musical school. Na deze lessen sluiten we de reeks af  
met een voorstelling.



Huiswerk

• Een keer per week op maandag krijgen de kinderen 
huiswerk mee naar huis. De maandag erna moet dit weer 
ingeleverd worden. 

• Rekenen, taal en spelling krijgen de kinderen mee. Ook 
krijgen de kinderen de themawoorden van taal mee naar 
huis om deze thuis te kunnen leren.



Rapportage

• In september voeren we startgesprekken met alle ouders
• In februari volgt na de cito-toetsen het eerste rapport, 

daarna komen alle ouders op gesprek
• In juli volgt het tweede en laatste rapport.
• Als er tussendoor zaken besproken moeten worden, bent 

u na schooltijd natuurlijk altijd welkom.



Praktische zaken

• Uw kind gymt op dinsdag en donderdag. Op dinsdag duurt de gymles tot 
12.15u. Spreek met uw kind af  of  hij/zij alleen naar huis mag. Meester Marco 
neemt de kinderen voor de overblijf  mee naar school.
Op donderdag gymmen de kinderen van 09.35 tot 10.25 uur. Dit is gewoon 
tijdens de ochtend.

• Luizencontrole na de vakanties 
• Voor informatie die de gehele klas aangaat

gebruiken wij Parro.



Wijziging gegevens

Als in de loop van het jaar een telefoonnummer, adres, e-mailadres etc. 
wijzigt, graag per e-mail doorgeven aan de leerkracht.


