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Weekactiviteiten van groep 6   
 
Godsdienst 
Godsdienstlessen worden gegeven met behulp van Trefwoord. We werken 2/3 weken lang 
aan een thema. In deze weken komen de verhalen uit de bijbel, liedjes, opdrachten en 
spiegelverhalen voorbij, die bij het thema aansluiten.  
Vaak vinden er ook gesprekken over normen en waarden plaats en geeft dit een aanvulling 
op de Kanjertraining. 
 
Rekenen 
Reken doen we digitaal mbv Snappet.  
Dit schooljaar leren de leerlingen onder andere cijferend rekenen met kommagetallen, wat 
procenten zijn en hoe je staartdeling maakt. Maar ook gaan we verder met breuken 
(gelijknamig maken en vereenvoudigen) en het metriekstelsel.  
 
Nederlandse taal en spelling 
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 mbv Snappet.  
Tuurlijk zal er ook aandacht blijven voor het spreken en luisteren en creatief schrijven.  
Alle kinderen houden een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp.  
 
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. 
 
Lezen 
Voor lezen maken we gebruik van de methode Timboektoe. Deze methode besteedt tijd aan 
de ontwikkeling van de leestechniek, ook laat het de kinderen genoeg leeskilometers maken, 
zodat hun vaardigheid groeit. In groep 7 biedt 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.  
 
Boekverslag en etalageles 
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 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 de leerstof tijdens de les beter in zich op kan 
nemen. Het werkt preventief en zorgt voor meer zelfvertrouwen bij het kind. 
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Frysk 
Studio F is de methode die we voor het vak Frysk gebruiken. Het gaat vooral om elkaar 
kunnen verstaan en spreken, maar daarnaast is er ook aandacht voor het lezen en schrijven. 
Behalve de methode, maken we af en toe ook gebruik van het programma Tsjek.  
 
Engels 
Hiervoor gebruiken we de methode The Team. Ook maken we in de lessen 
gebruik van het televisieprogramma What‟s Up en Engelse liedjes. 
Frysk en Engels worden afgewisseld, met de nadruk op Engels. 
 
Wereldoriëntatie 

- Geschiedenis 
Voor dit vak maken we gebruik van de methode „Speurtocht‟.  
Deze methode behandelt in groep 7 alle tijdvakken die ook in groep 5 en 6 voorbij 
kwamen, alleen gaan we nu de verdieping in. Per blok worden er 2 tijdvakken 
behandeld. 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. 

 
- Aardrijkskunde 

Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode, „De blauwe planeet‟.  
In groep 7 worden de thema's bekeken vanuit Europa. Er is veel aandacht voor 
topografie en kaardvaardigheid. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een 
aardrijkskunde toets en een topotoets. De leerstof voor de topotoets krijgen de 
leerlingen mee naar huis.  

 
- Natuur 

Dit is vooral erop uit gaan! We werken samen met de Natuurschool. Dit houdt in dat 
de kinderen in het begin van het schooljaar een dag naar de Waddenzee gaan. Ook 
maken we gebruik van de excursies “Groen moet je doen”.  
Verder zijn we thematisch bezig met materiaal van o.a. schooltv, waarin geleerd 
wordt over mens en natuur. 

 
Verkeer 
In groep 7 werken we uit De Jeugdverkeerskrant en Dijkstra‟s oefeningen voor het 
verkeersexamen. De kinderen van groep 7 doen dit schooljaar op 5 april verkeersexamen. 
Ook de computer zal worden ingezet tijdens deze lessen. 
 
Tekenen - Handvaardigheid 
In de tekenles maken we gebruik van verschillende technieken en materialen. De opdrachten 
zullen vaak voortkomen uit waar we in de klas mee bezig zijn op dat moment. Er wordt 
zowel klassikaal als individueel gewerkt.  
 
Muzikale Vorming / Drama 
Tijdens verschillende lessen b.v. van Trefwoord, Kanjertraining, Engels. Verder wordt er 
aandacht besteed aan dans en toneel. 
 
Kanjertraining 
In de verschillende kanjerlessen wordt ingegaan op normen en waarden (zie ook Trefwoord). 
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Gym 
De gymlessen vinden plaats op dinsdagochtend en vrijdagmiddag. Bij mooi weer maken we 
gebruik van het sportveld naast de gymzaal.  
 
Zelfstandig werken 
In alle klassen zijn we bezig met zelfstandig werken. In groep 7 werken leerlingen met hun 
agenda, waardoor ze zelfstandig hun werk kunnen doen.  
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. Zodoende hoeven de leerlingen niet de vinger 
op te steken en kunnen ze ondertussen verder met opdrachten die ze wel begrijpen. 
 
Belangrijke weetjes groep 7 
Huiswerk: 

 Taal/spelling: Dit kan in de vorm van een stencil zijn, maar ook opdrachten op de 
computer. We oefenen op school al veel, maar af en toe is het nodig om ook thuis 
nog het een en ander te herhalen. De leerlingen krijgen de taken altijd ruim van te 
voren op/mee.  
 

 Topografie: In groep 7 krijgen de kinderen een kaartje mee met daarop de topografie 
van de in de klas behandelde landen. 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.  

 

 Aardrijkskunde / Geschiedenis / Biologie: De op school behandelde en geoefende 
leerstof kan thuis nog een keer doorgelezen en geleerd worden. 

 
 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. 
 
Agenda:   
In de klas maken we veel gebruik van de agenda, bijna dagelijks. De leerlingen 
noteren hier welke opgaven ze in de les moeten maken, maar ook het huiswerk 
wat ze thuis moeten maken komt hier in te staan. De agenda moet iedere dag 
worden meegenomen naar huis en naar school. 
 
Leertip:   
Spreek een vaste leertijd af met uw kind! 
 
Klassendienst:   
De kinderen weten ruim van tevoren wanneer en met wie ze klassendienst zijn.  
 
 
 
 


