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Inleiding 

 

Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken 

die in groep 5 aan bod komen in het schooljaar 2022/2023. Natuurlijk kan het 

zo zijn dat na het lezen van dit informatieboekje vragen onbeantwoord blijven, 

stuur dan gerust een berichtje!  

Met vriendelijke groet, 

 

Juf Hanneke: hbogaard@scoh.nl 

Juf Daisy ddkoning@scoh.nl 

 

 

 

2. Groepsinformatie  

 

Er zitten 20 leerlingen in de klas. Juf Daisy is er maandag en dinsdag. Juf 

Hanneke is er op woensdag, donderdag en vrijdag. 

Juf Vanity is er ook om ons te ondersteunen. Zij doet dit op dinsdag en op 

donderdag. 

 

 Klassenhulp: 

De leerlingen zijn een paar keer per jaar klassenhulp. Voor de leerlingen 

betekent dit dat ze diverse taken/klusjes in de klas hebben. Denk hierbij aan 

het schriften ophalen en uitdelen, punten aanslijpen enz. en een keertje vegen 

aan het einde van de middag. Het kan dus zijn dat uw kind iets later dan 

normaal uit de klas komt.  
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Gym: 

 De gymles vindt plaats op dinsdag van 13.00 tot 14.00 en op donderdag van 

11.15 tot 12.00.  De gymles wordt verzorgd door meester Dimitar.  Wanneer 

een leerling niet deel kan nemen aan de gymles verwachten wij een briefje of 

een telefoontje van de ouders. 

 Fruitdagen: 

 We stimuleren op Prinsehaghe het eten van groente en fruit. Wij vragen u dan 

ook om op woensdag een stukje groente of fruit mee te geven voor in de kleine 

pauze. Zo leren onze leerlingen spelenderwijs op een gezonde manier hun 

tanden in iets lekkers te zetten. 

Zwemles: 

Vanaf 29 augustus krijgen de kinderen op maandagochtend zwemles. Dit vindt 

plaats op zwembad: ‘De Houtzagerij”. 

Verjaardagen, 

Is uw kind jarig, dan gaan we dat natuurlijk vieren in de klas. Het zou fijn zijn 

dat u van tevoren met de leerkracht overlegd wanneer de verjaardagen gevierd 

worden. Dan maken wij er een feestelijke dag van! 

 

3. Huiswerk 

 In groep 5 krijgen de leerlingen  huiswerk. Elke vrijdag wordt het huiswerk 

uitgedeeld. Altijd is dit een rekenblad en een spellingsblad. Er kunnen ook 

leerbladen van begrijpend lezen of een leerblad van een  toets toegevoegd zijn. 

Hiermee proberen we de kinderen te leren plannen tot het maken van 

huiswerk. Het kan best zijn dat uw kind ‘extra’ huiswerk meekrijgt in een vak 

wat nog meer geoefend moet worden. Het huiswerk kan in de week daarop op 

elke dag ingeleverd worden. Op vrijdagen worden de huiswerkbladen 

nagekeken. 

 

4. Leerstofaanbod  

Op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag krijgen de kinderen Jeelo. Jeelo 

omvat verschillende vakken: geschiedenis, aardrijkskunde, topo, biologie, 



rekenen, taal, spelling, woordenschat , creatieve vakken en muziek. De 

kinderen leren met Jeelo ook hun eigen talenten en deze te benutten. Ze leren 

ook samenwerken en overleggen met elkaar. Samen werken ze aan een 

hoofddoel en deze gaan ze ook presenteren aan elkaar in de klas. De thema’s 

van Jeelo zijn schoolbreed, en onderverdeeld in subthema’s voor de 

verschillende groepen en leeftijden. Zo hebben we een mooie doorlopende lijn 

in de school. 

 Engels ( take it easy): 

 De leerlingen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de 

lessen zitten verschillende vormen van differentiatie zodat we goed aan 

kunnen sluiten bij de niveauverschillen van de leerlingen. 

 Taal actief taal: 

 Onze methode voor taal is: Taal Actief. Taal Actief is een opbrengstgerichte 

methode en staat in het teken van optimale leerresultaten. Het taalprogramma 

van Taal Actief onderscheidt vier leerstofdomeinen: - Woordenschat - Taal 

verkennen - Spreken & luisteren - Schrijven Taal actief Spelling: Het 

spellingsprogramma volgt dezelfde thema’s als het taalprogramma en er is een 

voortdurende wisselwerking tussen het leren van woorden, zinnen en teksten 

(taal) en het correct leren schrijven ervan (spelling). In het werkboek spelling is 

elk lesdoel op drie niveaus uitgewerkt: Alle kinderen starten met de 

beginopdracht. Aan de hand van het aantal goede en foute antwoorden 

bepalen we op welk niveau het kind aan de slag gaat. In de leerlijn spelling 

leren kinderen om gericht strategieën toe te passen bij het schrijven van 

woorden. Drie hoofdstrategieën staan centraal: 1. Luisterstrategie: schrijf het 

woord op zoals je het hoort. 2. Regelstrategie: pas de regel toe die bij dit 

probleem hoort. 3. Weetstrategie: leer het woord uit je hoofd. 

 Estafette– technisch & begrijpend lezen:  

In groep 5 is er veel aandacht voor de verschillende leesmoeilijkheden en het 

begrijpend lezen van de tekst. We lezen mooie verhalen en teksten, waarin alle 

leesmoeilijkheden stap voor stap aan bod komen. Daarnaast flitsen we 

woorden en oefenen we met het vloeiend, vlot en correct lezen. Technisch 

lezen en begrijpend lezen bieden we in samenhang aan geïnspireerd op Close 

Reading. 



 Rekenen: Onze school gebruikt met ingang van dit schooljaar de nieuwe 

rekenmethode ‘Pluspunt, instruct 2’  De didactiek van deze methode is 

gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek. De sterke elementen uit de traditionele en 

realistische reken-didactieken worden gecombineerd in één vorm: evenwichtig 

rekenen. Bij deze methode is er sprake van differentiatie op drie niveaus. 

Software is een vast onderdeel van het lesprogramma. De belangrijkste nieuwe 

onderdelen in groep 5 zijn: • Verkenning van de getalrij tot 1000 en verder • 

Optellen en aftrekken tot 1000 • Grotere tafel sommen zoals 8x35= • 

Deeltafels en delen met rest • De digitale klok 

 Verkeer: 

 We werken uit de methode: “Veilig verkeer Nederland”. Het is belangrijk dat 

kinderen op school iets leren over het verkeer. Ze zijn immers dagelijks een 

verkeersdeelnemer. In de lessen  worden zoveel mogelijk verschillende 

leeractiviteiten aangeboden. Bijvoorbeeld kijkplaten, een werkboek, 

praktijkopdrachten en een kopieerblad bij elke les.  

Overigens plannen we verkeer en engels om en om in. Nu starten we met een 

blok verkeer om vervolgens na het blok verkeer over te gaan op een blok 

engels. Een blok duurt ongeveer 4 weken. 

 Kwink:  

Voor sociaal-emotioneel leren hanteren we de methode Kwink inclusief 

burgerschap en mediawijsheid. In de lessen SEO werken we met 

gedragscompetenties welke zorgen voor een sociaal veilige groep waarin 

verstorend gedrag en pesten voorkomen wordt. De lessen burgerschap richten 

zich op bewustwoording van belangrijke rechten en plichten. Bij mediawijsheid 

gaat het om begrip, gebruik, communicatie en reflectie op mediagebruik.  

 Schrijven:  

We werken met de methode pennenstreken. We schrijven twee keer in de 

week in een schrijfschrift. De kinderen mogen met potlood of vulpen schrijven. 

 

 Identiteit Met Kerstmis en Pasen houden we een viering op school. We 

maken gebruik van bestaande vieringen, vanuit de methode Trefwoord’.  

Blits 



Blits is een methode om de studievaardigheden mee te oefenen. Deze start in 

groep 5 en gaat door tot groep 8. Met Blits verwerven de kinderen 

studievaardigheden die ze nodig hebben op de basisschool, voortgezet 

onderwijs en in het dagelijks leven. De kinderen leren studeren. 

5.LVS  IEP 

Dit jaar starten met Iep als leerlingvolgsysteem:  Iep kijkt echt naar resultaten 

van het kind zelf. Naast de methodegebonden toetsen worden onze leerlingen 

ook getoetst d.m.v. toetsen uit het leerlingvolgsysteem. De toetsen die bij uw 

kind worden afgenomen zijn:  • AVI: het lezen van een stukje tekst op 

verschillende niveaus • TBL: Toets Begrijpend Lezen • Spelling • 

Rekenen/Wiskunde • Woordenschat 


