
Informatie groep 6/7 schooljaar 2021-2022

De leerkrachten
Op maandag en dinsdag staat juf Martje voor de klas en
op woensdag t/m vrijdag juf Jaimy. Op maandag en
dinsdag loopt Marit den Blanken stage in groep 6/7.
Marit is bij sommige leerlingen wel bekend van scouting.
‘s Middags na schooltijd is er ruimte voor een vraag of een korte mededeling.
Andere zaken graag melden door het sturen van een mailtje naar ons allebei.
martje.k@dezwaluw.nl
jaimy.s@dezwaluw.nl

Een kijkje in de klas
We starten elke dag met een rekensom en een 4+1 dictee. Ook kijken we naar het ochtend
jeugdjournaal.
De rekensom is om te oefenen met verhaalsommen. Het 4 + 1 dictee doen we om extra te
oefenen met de spellingcategorieën die het hele jaar aan bod komen.
Het dictee bestaat uit vier woorden en één zin.

In groep 6/7 worden de leerlingen voorbereid op het werken in groep 8 en daar hoort meer
vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij wat betreft het maken van hun werk.
De leerkracht geeft aan het begin van de ochtend alle instructies en legt het werk uit.
Na de uitleg mogen de leerlingen zelf bepalen in welke volgorde het werk wordt gemaakt.
Hiermee gaan zij zelfstandig, in tweetallen of in een groepje aan het werk.
De leerkracht geeft op dat moment verlengde instructie of loopt rond om vragen te
beantwoorden. Na het werk hebben de leerlingen tijd voor hun taakwerk of doen zij iets voor
zichzelf van de klaarlijst.

Vier keer per week is er tijd voor taakwerk. Tijdens taakwerk werken alle leerlingen
zelfstandig aan hun weektaak. De taak is verdeeld in een A, B en C gedeelte.
De leerlingen worden aan het begin van het schooljaar ingedeeld in deel A, B of C.
De verdeling van de leerlingen heeft te maken met werktempo en moeilijkheid. Zo kan
iedere leerling op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau taakwerk maken.
De indeling kan gedurende het schooljaar nog veranderen.
De leerkracht werkt tijdens deze uren met leerlingen die extra hulp nodig hebben bij een
bepaald vakgebied (begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen).
Er zijn ook leerlingen die extra begeleiding krijgen buiten de klas van juf Bernadette.
Er wordt door de IB-er, Bernadette en de leerkrachten bepaald wie er in de klas en wie er
buiten de klas extra hulp krijgt.

mailto:martje.k@dezwaluw.nl
mailto:jaimy.s@dezwaluw.nl


In de klas wordt er gewerkt met de klassendienst.
De verschillende taken zijn: vegen aan het einde van de schooldag, uitdelen van boeken en
schriften, de kasten netjes houden aan het einde van iedere schooldag, de chromebooks
sorteren en wegbrengen, de leeshoek opruimen, de planten water geven en de tafels
schoonmaken.
Een aantal van deze taken vinden plaats aan het einde van de schooldag; dit duurt
ongeveer 10 minuten. Zo zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor het netjes houden van
de klas.

Groep 6/7 heeft twee keer per week gym:
- Dinsdag van 13:00 - 14:00 uur
- Donderdag van 10:35 - 11:30 uur

De gym zal ook dit schooljaar worden gegeven door onze vakleerkracht
bewegingsonderwijs: Martijn Jonk.
Het is fijn als de leerlingen makkelijke kleding aan hebben, zodat ze zich snel kunnen
omkleden. Tijdens de gymles moeten alle sieraden af (of bedekt worden met een
zweetbandje) en lange haren moeten in een staart.

Op vrijdagmiddag is er talent op vrijdag. In dit uur mogen alle leerlingen werken aan hun
talent. Dit kan van alles zijn: pittige plus torens, techniektorens, handarbeid (creatief),
tekenen, schaken, dansen, techniektorens, koken...
De leerlingen bepalen dit zelf in overleg met de juf . Dit doen wij met groep 5 t/m 8.
Ook is er op vrijdagmiddag de magie van half drie. Dit is de weekafsluiting met de eigen
klas. De leerlingen die vegen mogen op vrijdag de magie bedenken. Dit mag van alles zijn
en wordt besproken met de juf. Van disco in de klas tot honkbal op het scoutingveld.

Alle leerlingen hebben in het begin van het schooljaar een gesprek met de juf over hoe zij
het vinden in de klas. Ook formuleren zij voor zichzelf een doel waar zij aan willen werken.
Na iedere periode van ongeveer 6 a 8 weken gaan we kijken of het doel behaald is en
bepalen de leerlingen wat hun nieuwe doel wordt voor de volgende periode. Hierdoor leren
de leerlingen bewust te worden van hun eigen handelen en krijgen zij zicht op hun
ontwikkeling.

De vakken in groep 6/7
● Rekenen (Alles telt Q)
● Taal (Alles Apart/ Alles-in-1)
● Spelling (Alles Apart/ Alles-in-1)
● Begrijpend lezen (Alles Apart/ Alles-in-1)
● Technisch lezen (Alles Apart/ Alles-in-1)
● Schrijven (Pennenstreken)
● Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, verkeer, natuurkunde en geschiedenis

(Alles Apart/ Alles-in-1)
● Engels (Alles Apart/ Alles-in-1)
● Kanjertraining
● Gym
● Expressie: handvaardigheid, drama, tekenen en muziek (Alles Apart/ Alles-in-1)



Huiswerk
In groep 6/7 krijgen de leerlingen 1 keer per week huiswerk mee.
Het huiswerk wordt op donderdagmiddag meegegeven en moet de donderdagochtend
daarop weer ingeleverd worden. Het mag ook altijd eerder ingeleverd worden.
De leerlingen kijken hun huiswerk op school na.
Het huiswerk is een extra oefening van de leerstof die is aangeboden in de klas. Ze krijgen
elke week een werkboek mee naar huis.

Boekenkring
In groep 6 wordt een boekenkring gehouden. 2x per schooljaar gedurende een periode van
4 weken. Elke week leest één leerling van elk groepje een boek en doet daar verslag van.
Iedere leerling komt dus twee keer per schooljaar aan de beurt.
De leerling moet weten waar het boek over gaat, wie de schrijver en illustrator zijn en moet
vragen over het boek kunnen beantwoorden.
Ook kiest de leerling één bladzijde uit die hij/zij gaat voorlezen.
Per periode wordt er gelezen rond een thema, dat door de leerkracht wordt bepaald.
De samenstelling van de groepjes waarin de boekenkring plaatsvindt verandert per periode.
Het rooster hangt in de klas en is met de ouders gedeeld via Parro.

Beoordeling van de boekenkring
Elke leerling in het groepje geeft tops en tips aan de leerling die de boekenkring heeft
gedaan. Daarna geeft elk groepje een cijfer tussen de 7 en de 9. De groep moet
beargumenteren waarom ze dit cijfer hebben gegeven.
De leerkracht geeft geen beoordeling, maar observeert hoe het overleggen, luisteren,
feedback en cijfers geven gaat. Zij grijpt in waar nodig en overlegt met het groepje over de
gang van zaken.

Boekbespreking
In groep 7 wordt er twee keer per jaar een boekbespreking gehouden door de leerlingen.
De boekbespreking wordt gehouden voor de hele groep en niet in een klein groepje.
Ook hierbij moet de leerling weten waar het boek over gaat, wie de schrijver en illustrator
zijn en moet hij/ zij vragen over het boek kunnen beantwoorden.
Het rooster hangt in de klas en is met de ouders gedeeld via Parro.

Beoordeling van de boekbespreking
De leerkracht beoordeelt de boekenkring aan de hand van een beoordelingsformulier.



Spreekbeurt
In groep 6/7 houdt iedere leerling één spreekbeurt per jaar. Dit kan door middel van een
Powerpoint presentatie, Prezi of aan de hand van boeken die hij/zij gelezen heeft. Er mag
materiaal meegenomen worden, dat ter ondersteuning van de spreekbeurt is.
Het rooster hangt in de klas en is met de ouders gedeeld via Parro.

Beoordeling van de spreekbeurt
De leerkracht geeft drie cijfers waaruit de groepjes in de klas mogen kiezen.
Het gegeven cijfer moet beargumenteerd worden. Hierna geeft de leerkracht zelf ook een
cijfer. Van alle cijfers wordt het gemiddelde uitgerekend en dit is dan het cijfer dat de leerling
krijgt voor zijn spreekbeurt.

Werkstuk
Dit schooljaar gaan we ook weer aan de slag met de werkstukken.
De leerlingen van groep 6/7 maken één werkstuk op school en één werkstuk thuis.
Op school krijgen zij een instructieles, zodat zij weten hoe zij een werkstuk moeten maken
en aan welke eisen deze moet voldoen.
Ouders geven indien nodig tips en kunnen de leerling aansturen, maar het werkstuk is een
product van de leerling zelf!

Het werkstuk moet vrijdag 20 mei ingeleverd worden.

Beoordeling van de werkstukken
De leerkracht beoordeelt de werkstukken aan de hand van een beoordelingsformulier.

Parro
Via Parro krijgt u een kijkje in de klas. Iedere week krijgt u via Parro een stukje over wat er
allemaal gedaan wordt in de klas. Deze berichtjes worden vaak ondersteund door een aantal
foto’s. De moeite waard om een kijkje te nemen!



Gesprekken

periode gesprek toelichting

september startgesprekken Gesprek met leerkrachten en ouder(s).
Tijdens dit gesprek wordt kennisgemaakt en
vooruitgekeken naar komend schooljaar.

november voortgangsgesprekken Bij deze gesprekken zijn de leerkrachten, leerling en
ouder(s) aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt de
voortgang tot nu toe besproken.

februari rapportgesprekken Tijdens een gesprek tussen de leerkrachten, leerling
en ouder(s) worden de resultaten uit het 1e rapport
toegelicht en besproken.

april voortgangsgesprekken
(facultatief)

Deze gesprekken vinden plaats op aanvraag van
leerkrachten of ouder(s). Tijdens dit gesprek wordt
indien nodig de voortgang tot nu toe besproken.

juni rapport- en
vooradviesgesprekken

Tijdens een gesprek tussen de leerkrachten, leerling
en ouder(s) worden de resultaten uit het 2e rapport
toegelicht en besproken.
De leerlingen van groep 7 krijgen tijdens dit gesprek
hun vooradvies.

Mocht u tussendoor een gesprek willen, dan kunt u altijd bij de leerkrachten terecht voor het
maken van een afspraak.

Wij gaan er samen een leerzaam en gezellig jaar van maken!


