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Even voorstellen: 
Aangezien wij ervoor hebben gekozen om geen info-avond, maar oudergesprekken te 

voeren, stellen wij ons bij deze nog even aan u voor. 

De leerkrachten van groep 5 zijn dit jaar: 

Juf Sjoukje Meijer en juf Kim. 

 

 
  

 

Juf Kim Haytema: 

Ik woon samen met mijn gezin (man Ype, dochter Britt en zoon Steffen) in Koudum. Ik 

ben 43 jaar oud en sinds 1997 werkzaam in het onderwijs. 

Na het behalen van mijn PABO diploma heb ik een baan gekregen in Scheveningen waar 

ik 3 jaar heb gewoond en gewerkt. Daarna ben ik verhuisd naar Sneek. Daar heb ik 2 

jaar gewerkt. Uiteindelijk ben ik weer in mijn geboortedorp Koudum komen te wonen, 

waar ik 10 jaar aan school heb gestaan. Inmiddels werk ik nu, met veel plezier,  voor het 

6e jaar aan De Bolster in Balk. 

Ik heb vooral ervaring opgedaan in midden en bovenbouw groepen. Hier gaat mijn 

voorkeur dan ook naar uit. Naast mijn werk sport ik graag, volleyballen, tennissen en 

hardlopen zijn mijn grote hobby‟s. 

 

Juf Sjoukje Meijer: 

Ik werk inmiddels al een groot aantal jaren op de Bolster. Ik ben begonnen in groep 

5, vervolgens heb ik 7 jaar in groep 7 gewerkt en ik ben nu voor het derde jaar weer 

aan het werk in groep 5. Ik werk drie dagen op de Bolster. Dat is op maandag, 

dinsdag en woensdag. Zo rijd ik drie dagen van Scherpenzeel naar Balk en weer 

terug.Na de Pabo heb ik een studie Remedial Teaching gedaan. Daarna ben ik een 

tijdje naar het buitenland geweest. En toen vond ik het tijd om een baan te gaan 

zoeken. Vorig jaar heb ik nog een opleiding gedaan voor Kindercoach. 

In mijn vrije tijd vind ik het heel leuk om te gaan tuinieren, wandelen en tennissen. 
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Godsdienst 

Elke ochtend beginnen we met een gebed en aan het eind van de morgen- of middag 

wordt de schooldag afgesloten met een dankgebed. 

Godsdienstlessen worden gegeven met behulp van Trefwoord. Trefwoord werkt met 

verschillende thema‟s . De verhalen uit de bijbel , de liedjes en de spiegelverhalen 

sluiten aan bij de verschillende thema‟s.   

Tevens wordt er op maandagochtend geld ingezameld voor een project. Dit project 

staat vermeld op de site 

 

Rekenen 

Iedere dag wordt er in groep 5 gerekend. Dit jaar rekenen de kinderen m.b.v. Snappet. 

Een tablet waarop alle rekenlessen staan. Per les staat één onderwerp centraal. Na een 

klassikale instructie kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau aan het werk. Tijdens de 

les volgt de leerkracht het werk van de kinderen.Wilt u meer weten kijk dan op 

www.snappet.nl 

 

Nederlandse taal 

Dit jaar zijn we gestart met Taal op Snappet. We gebruiken de methode Taal Actief. 

Net zoals bij de rekenmethode wordt er een instructie gegeven, waarna de kinderen 

zelfstandig op hun Snappet,  op eigen niveau,  aan het werk gaan. De leerkracht volgt de 

leerlingen via de computer en geeft zo nodig verlengde instructie. 

In de methode TaalActiefgaat het om de volgende leerdoelen: 

- woordenschat 

- spreken en luisteren 

- schrijven (schriftelijk in  het schrift) 

- taal verkennen 

 

Spelling 

Voor spelling gebruiken we ook de methodeTaalActief op Snappet. 

Elke week komt er één spellingscategorie aan de orde. Tijdens deze week oefenen de 

kinderen de aangeboden woorden op hun Snappet d.m.v. flitswoorden, dictees en 

verschillende invuloefeningen. Na 4 weken sluiten we een blok af met een dictee 

(parkeerweekdictee) Dit dictee bestaat uit woorden en zinnen. De kinderen schrijven 

dit dictee in hun schrift, zodat ze het schrijven niet verleren (zie voor overige 

schrijfactiviteiten: taal en schrijven) Naar aanleiding van dit dictee oefenen de 

kinderen  verder op hun eigen niveau. 

Mochten wij denken dat uw kind meer oefening nodig heeft dan laten we het u 

persoonlijk weten en is er een mogelijkheid dat uw kind huiswerk mee krijgt. 
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Technisch lezen 

Voor technisch lezen gebruiken we de methode „Timboektoe‟. Per week zijn er 4 lessen 

van 30 minuten. In les 1 vindt er een introductie plaats en starten we samen in het 

werkboek. In les 2 lezen we  in een combiboek van 2 naastgelegen AVI-niveaus. In les 3 

maken de zwakkere lezers gebruik van doelkaarten terwijl de betere lezers gebruik 

maken van leesboeken op eigen niveau / leeskaarten. Les 4 kan worden gebruikt om uit 

eigen boeken te lezen of om eventueel een voorgaande les af te maken.  

Zes weken vormen samen een blok. Een blok wordt afgesloten met een etalageles waarin 

kinderen in kleine groepjes de gelezen boeken presenteren om medeleerlingen aan te 

sporen de boeken ook te gaan lezen. Bij deze les kan gebruik worden gemaakt van 

kopieerbladen.  

Voor spellende, radende en vertraagde lezers biedt het softwarepakket oefenstof.  

Ook is er software speciaal voor het digibord.  

 

Begrijpend lezen 

Voor dit vakgebied maken we gebruik van teksten waarin we stapsgewijs de strategieen 

behandelen. Tevens passen we de strategieen toe tijdens de andere methodes. 

Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van het leerproces waar we veel aandacht 

aan besteden. 

 

Frysk 

Hiervoor gebruiken we de methode „Studio F‟. Deze methode houdt rekening met de 

verschillende niveaus van kinderen en met hun achtergrond wat de Fryske taal betreft. 

Naast de oefenboeken maken we ook gebruik van het programma “Studio F” en “Tsjek”. 

 

Aardrijkskunde 

Voor aardrijkskunde maken we gebruik van de methode „De blauwe planeet‟. In groep 5 is 

aardrijkskunde nog nieuw en daarom wordt het geleidelijk opgebouwd. We beginnen met 

de eigen omgeving van de leerlingen en maken het gebied elke keer een beetje groter. 

Daarnaast komen de leerlingen in aanraking met kaartlezen, plattegronden maken en 

leren ze de provincies, steden en wateren in Nederland. 

 

Schrijven 
Dit vak komt 2 maal in de week aan bod. We maken gebruik van de methode „Novoskript‟. 

Een keer in de week wordt het aan elkaar schrijven herhaald en de tweede keer gaan de 

leerlingen aan de slag met hoofdletters. Verder besteden we aandacht aan 

motoriekoefeningen. Tijdens de schrijflessen schrijven we met vulpennen 
                                                                                                                                  

Tekenen 

In de tekenles maken we gebruik van verschillende technieken en materialen. De 

opdrachten zullen vaak voortkomen uit waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn. 

Het ideeënboek van de methode „Tekenvaardig‟ wordt als handleiding gehanteerd. Er 

wordt zowel klassikaal als individueel gewerkt.  
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Muzikale vorming/Drama 

Deze lessen bestaan uit het aanleren van liedjes, het zingen van bekende liedjes en het 

gebruik van muziekinstrumenten. Verder wordt er aandacht besteedt aan ritmeklappen 

en bewegen op muziek. 

Ideeën worden gehaald uit de methode „Muziek, moet je doen‟. Verder gebruiken we de 

methodes „Dans, moet je doen‟ en „Drama, moet je doen‟.  

 

Handvaardigheid 

Er wordt gewerkt met allerlei materialen, verschillende technieken, individueel, in 

groepjes of klassikaal. Ideeën worden gehaald uit de methode „Handvaardigheid, moet je 

doen‟. 

 

Kanjertraining 

Tijdens de kanjertraining wordt een verhaal verteld en aan de hand van het verhaal 

worden verschillende oefeningen gedaan. Er zijn fysieke oefeningen gericht op het 

krijgen van vertrouwen in anderen en er wordt gebruik gemaakt van rollenspellen om 

kinderen te leren zich in te leven in anderen. Dankzij de typering aan de hand van dieren 

en bijbehorende kleuren zijn de rollen voor kinderen duidelijk. Zwart is de pestvogel, 

rood is het aapje dat overal om lacht, geel is het bange konijntje en wit is de tijger: de 

KANJER. Maandelijks  komen er foto‟s en verslagen op de website te staan. 

 

Gym 

De gymlessen vinden plaats op de woensdagmorgen en donderdagmiddag. Bij mooi weer 

maken we gebruik van het sportveld naast de gymzaal. We volgen de methode 

„Basislessen Bewegingsonderwijs‟. Dit jaar worden er ook weer lessen gegeven door een 

vakleerkracht. 

De gymles heeft vaak een inspannend gedeelte (oefeningen) en een ontspannend 

gedeelte (spelletjes). 

Tijdens de gymles dragen de kinderen lekker zittende gymkleding en sportschoenen. 

Meisjes met lang haar worden verwacht een elastiekje in hun haar te dragen. De gymtas 

wordt elke week, na de laatste gymles mee naar huis genomen. 

 

Zelfstandig werken  

In alle klassen zijn we bezig met zelfstandig werken.  

Alle leerlingen van groep 3 – 8 hebben een blokje op hun tafel staan, voorzien van 3 

symbolen. Staat het blokje op rood, dan mogen de leerlingen elkaar niet storen en zijn 

ze stil aan het werk. Staat het blokje op groen, dan mogen ze fluisterend overleggen 

met klasgenoten die het blokje ook op groen hebben staan. Staat het blokje op het 

vraagteken, dan hebben ze een vraag voor de leerkracht. 

 

Rapportage 

Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport, in februari en in juni. Dit is een 

digitaal rapport. Volgens de toetskalender zullen er verschillende testen voor het 

leerlingvolgsysteem worden afgenomen, gedurende het gehele jaar. 
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In februari en juni zijn er rapportgesprekken, hierbij gaat het vooral om de resultaten. 

 

Zorg 

De leerkrachten hebben regelmatig leerling overleg met de IB-er (intern begeleider) 

Mochten wij ons zorgen maken om uw kind dan nemen we contact met u op. Ook als uw 

kind extra hulp krijgt in of buiten de groep dan houden we u op de hoogte. Mocht u zich 

zorgen maken om uw kind, dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. 

 

Computers 

Naast de tablets worden ook de computers ingezet bij rekenen, taal, begrijpend lezen 

en spelling en bij het maken van werkstukken. 

 

Continurooster 

Sinds twee jaar werken we met het continu rooster. Dit houdt o.a. in dat de kinderen 

met de leerkracht in de klas eten. Wij hanteren de regels die destijds opgesteld zijn 

voor de gehele school. Na het eten spelen de kinderen buiten, onder toezicht van een 

leerkracht en kinderen van groep 8 

 

Contacten 

Mochten wij als leerkrachten u persoonlijk willen spreken dan doen wij dit via 

telefoon of, zo mogelijk via de mail. Ook mededelingen die gelden voor de hele 

groep zullen wij via de mail versturen. 

De klassemoeder (Amarins, moeder van Jesper) heeft een groepsapp 

aangemaakt. Mochten wij als leerkrachten uw hulp nodig hebben, dat gaat dit via 

de klassemoeder. Zij probeert voor ons ouders te regelen. 

Mocht u als ouder contact met ons op willen nemen, dan kunt u ons gerust bellen, 

of een afspraak maken om langs te komen. 

 

Wij hopen u zo voeldoen geinformeerd te hebben en kijken uit naar een leuk, 

gezellig en leerzaam schooljaar. 


