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WEEKACTIVITEITENPLAN - GROEP 6 – 2017/2018 
         
Groepsleiders: Tettie van der Heide ( ma, di, wo en vr) & Josien Tuinier ( do ) 
 

 
 
Weekopening:  

In de klas wordt o.a. over het weekend verteld en worden belangrijke dingen van 
de week besproken en hebben we het over de actualiteiten. 

 
Godsdienst: In de methode Trefwoord  staan bijbel- en spiegelverhalen, 
liederen en verwerkingen per week aangegeven. We werken zo’n 2 á 3 weken 

aan een thema. Deze methode wordt als leidraad gebruikt naast andere 
materialen. Vaak vinden er ook gesprekken over normen en waarden plaats en 

geeft dit een aanvulling op de Kanjertraining.  
 

Rekenen: Bij rekenen werken we met Snappet. Dit schooljaar gaan we met de 
getallenrij tot en met 10.000, leren de leerlingen cijferend optellen en aftrekken, 
we maken een begin met het omzetten van bijv. grammen naar kilogrammen en 

milliliters naar liters. Ook maken we een start met breuken en kommagetallen. 
 

Taal / Spelling / Stellen / Spreekbeurt:  
Taal komt iedere dag aan de orde door middel van de methode ‘Taal Actief’.  
Dit is zowel onze taal als spellingsmethode. Ook dit doen we veel digitaal m.b.v. 

Snappet.  
Natuurlijk zal er ook aandacht blijven voor het spreken en luisteren en creatief 

schrijven.  
Alle kinderen houden een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp. 
Dit mag alleen of samen. 

De kinderen hebben ook een Mooie Verhalen Schrift. Hier schrijven ze n.a.v. 
verschillende opdrachten verhalen in. 

 
Techisch lezen / Boekverslag:  

In groep 6 biedt onze methode Timboektoe elke week twee leeslessen aan. 
Tijdens de eerste les lezen de goede lezers voor zichzelf en bereiden de anderen 

zich m.b.v. het werkboek voor op de samenleesles. Daarin kunnen de goede en 
minder goede lezers samen lezen. In het leesboek staan namelijk passages van 

verschillende AVI-niveaus. De leerlingen werken in groepjes van vier of vijf en 
kunnen eventueel het resultaat samen presenteren.  

De kinderen maken één schriftelijk boekverslag op school. Het boek mag 
eventueel thuis gelezen worden. Voor het maken van een boekverslag gelden 

een aantal schoolafspraken. De leerlingen kennen deze afspraken. Daarnaast 
geven de kinderen in duo’s een zogenaamde etalage-les, waarin ze over een 
boek vertellen. 

 
Begrijpend lezen:  
Met behulp van verschillende tekstsoorten wordt begrijpend lezen geoefend. Het 

is een vaardigheid die door modelgedrag, dus zoals juf het voordoet, wordt 
aangeleerd.  

Leerlingen die moeite hebben met lezen of met woordenschat, krijgen pre-
teaching. Dat wil zeggen: leerlingen krijgen de tekst al op een eerder tijdstip te 
lezen of mee naar huis om het voor te bereiden. Het zorgt er voor dat het kind 
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de leerstof tijdens de les beter in zich op kan nemen. Het werkt preventief en 

zorgt voor meer zelfvertrouwen bij het kind. 
Het geoefende wordt o.a. met toetsen gecontroleerd. Extra oefeningen worden 
m.b.v. de computer gedaan. 

 
Frysk:  

By Frysk wurkje wy mei de methode Studio F. Hjir pakke wy it staverings-
ûnderdiel fan. Fierders oefenje wy ek it Frysk lêze en prate. Sa no en dan pakke 
wy ek it tillefyzjeprogramma Tsjek derby. 

 
Werkstukken:  

De kinderen leren werkstukken maken m.b.v. verschillende materialen. De 
werkstukken worden gemaakt m.b.v. de computer. In groep 7 zullen minimaal 

twee werkstukken worden gemaakt. Dit zal hoofdzakelijk op school gebeuren. 
Voor het maken van een werkstuk gelden een aantal schoolafspraken. De 
leerlingen kennen deze afspraken. 

Inleverdata: 1ste 22-01-‘16 
   2e   17-06-‘16  

 
Geschiedenis:  
Methode Speurtocht. Er zijn kijk-, luister-, info- en doelessen. We behandelen 2 

tijdvakken per blok. Het leerjaar bestaat uit 4 blokken. De leerstof wordt op 
school geoefend en ingestudeerd aan de hand van begrippen. Na ieder blok volgt 

een toets. 
 
Natuur:  

We volgen de methode Denk door en doe van de NOT. Dit is een tv-programma 
met verwerkingsbladen erbij. Ook proberen we er op uit te gaan! Hierbij maken 

we gebruik van de excursies “Groen moet je doen”.  
  
Aardrijkskunde / Topografie: 

Methode: De Blauwe Planeet. In groep 6 ligt de nadruk op Nederland. Er is veel 
aandacht voor topografie en kaartvaardigheid. Elk thema begint met een 

uitdagende vraag die de kinderen zelf gaan onderzoeken. In de daaropvolgende 
lessen komen kaartvaardigheden en topografie die gerelateerd zijn aan dit thema 
aan de orde. In de vierde les gaat De Blauwe Planeet weer terug naar de 

hoofdvraag en wordt de vraag beantwoord. In het boek van groep 6 worden 8 
blokken aangeboden van 4 lessen. Aan het eind van elk blok wordt de kennis van 

de topografie en de lesstof getoetst.  
  
Handvaardigheid / Tekenen:  

Tijdens de handvaardigheids- en tekenlessen worden verschillende technieken 
aangeleerd. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen. De 

opdrachten komen voort uit de thema’s die er op dat moment spelen in de klas 
of uit bijvoorbeeld Tekenvaardig, Beeldvaardig en Moet je doen en Tekenen en 
zo. 

 
Muziek / Drama: 

Tijdens verschillende lessen b.v. van Trefwoord, Kanjertraining. Verder wordt er 
aandacht besteed aan dans en toneel. 

 
Verkeer:  
In groep 6 werken we uit De Jeugdverkeerskrant.  

 
Gymnastiek:  
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De gymlessen vinden plaats op woensdagochtend en donderdagmiddag. Bij mooi 

weer maken we gebruik van het sportveld naast de gymzaal. 
Kanjerles:  
In de verschillende kanjerlessen wordt ingegaan op normen en waarden (zie ook 

Trefwoord). 
 

Computers: 
De computers worden bij verschillende lessen ingezet en gebruikt. 
 

 
Belangrijke weetjes groep 6: 

 
Huiswerk 

1. Spelling: Alle kinderen krijgen de gelegenheid om de dicteewoorden thuis 
te leren en te oefenen. Het bijbehorende werkblad (oefenboekje) kan al op 
school ingevuld zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan wordt het werkblad thuis 

(af)gemaakt. 
 

2. Topografie: In groep 6 krijgen de kinderen een kaartje mee met daarop de 
topografie van de in de klas behandelde provincie. Op school hebben de 
kinderen de topografie al regelmatig geoefend (o.a. op de computer). De 

leerlingen krijgen in ieder geval een week de tijd om hun topografie thuis 
te leren.  

 
3. Aardrijkskunde / Geschiedenis / Biologie: De op school behandelde en 

geoefende leerstof kan thuis nog een keer doorgelezen en geleerd worden. 

 
4. Iets extra’s: Zo nu en dan kan het zijn dat de leerlingen een werkblad mee 

naar huis krijgen van bijvoorbeeld rekenen o.i.d. Dit als extra oefening. 
 

Leertip:  Spreek een vaste leertijd af met uw kind! 

 
 

Klassendienst 
De kinderen weten ruim van tevoren wanneer en met wie ze klassendienst zijn.  
 

 

 

 


