Leerjaargids groep 5
Beste ouders/verzorgers,
In de leerjaargidsen van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie.
Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is. Het voert te ver om heel gedetailleerde
beschrijvingen van allerlei vakgebieden te geven. We hopen dat u met deze leerjaargids een
globaal beeld heeft van wat er in de groep van uw kind gebeurt. Zowel naar de inhoud van de
verschillende vakgebieden als de wijze waarop de lessen worden georganiseerd en hoe een
schooldag van uw kind verloopt. Ook op de informatieavonden schetsen we de gang van zaken
in de groep en deze leerjaargids kunt u beschouwen als een vervolg daarop.
Als u vragen of opmerkingen heeft n.a.v. de leerjaargids dan vernemen we die graag van u.
●

Godsdienst
We gebruiken op school voor godsdienst de methode Kind op maandag. Drie dagen in de week
vertellen we een verhaal uit de Bijbel. Op de overige dagen zijn we op een andere manier met de
verhalen bezig. We zingen christelijke liedjes, vertellen spiegelverhalen, houden een
kringgesprek of maken een verwerking. Een keer per week praten we vaak met elkaar over
sociaal emotionele vaardigheden.

●

Technisch- en begrijpend lezen

We vinden lezen erg belangrijk. We organiseren het leesonderwijs in een
leescircuit waar de kinderen in aanraking komen met verschillende soorten
boeken/tijdschriften. De richtlijn is om eind groep 5 AVI E5 of hoger te
behalen. We hopen dat u thuis regelmatig met uw kind wilt lezen.

●

Taal

We werken met de methode Taal in Beeld deel B. Er zijn 8 blokken met
lessen. Na ieder blok volgt een toets en een herhalingsles voor de
onderdelen waarop de kinderen uitgevallen zijn. Engels valt ook onder taal. We gebruiken de
digitale methode Take it Easy om de spreek- en luistervaardigheden te vergroten.
De kinderen houden één boekbespreking en één spreekbeurt. De spreekbeurt mag met
PowerPoint, maar hoeft niet.
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●

Spelling

We werken met de methode Spelling in Beeld deel B. Er zijn 8 blokken met lessen.
Per week worden er twee spellingsafspraken aangeboden. Dit kunnen
klankwoorden, regelwoorden of weetwoorden zijn. Aan het einde van een blok
vindt er een oefendictee en een controledictee plaats. Alle kinderen mogen thuis
oefenen met het spellingsprogramma Bloon.

●

Handschrift
We schrijven elke dag uit de methode Pennenstreken. We ontwikkelen een
goed, leesbaar handschrift.

●

Rekenen

Elke dag wordt er gerekend met de methode Wereld in
getallen.
Tafels automatiseren
Delen (met rest)
Klokkijken (analoog en digitaal op de vijf minuten
nauwkeurig).
Getallen tot 10.000
Meten
Rekenen met geld
Er zijn 8 blokken met lessen en na ieder blok volgt een toets.
●

Wereldoriëntatie

De methode Binnenstebuiten wordt gebruikt voor de wereldoriëntatie en technieklessen. Het is
een digitale lesmethode, dat betekent dat er veel beeldmateriaal en filmpjes en dergelijke
gebruikt worden. Ook gebruiken we werkboeken. Er zijn proefjes om te doen en af en toe een
uitstapje in de natuur. De lessen zijn opgebouwd rond verschillende thema’s. Er wordt regelmatig
getoetst. Ook kijken we schooltv: ‘De Buitendienst’.
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●

Kanjertraining

Op onze school werken we met de Kanjertraining. De Kanjertraining leert kinderen respectvol met
zichzelf, elkaar en de school om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij- als
zich problemen voordoen- oplossingen zoeken waar iedereen wat een heeft en niet handelen uit
irritatie en angst. Zie ook www.kanjertraining.nl/informatie-voor-ouders. Aanvullend wordt gebruik
gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen hierbij worden betrokken. De Kanjerregels
gelden voor iedereen die betrokken is bij de school. We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar,
niemand speelt de baas, niemand lacht uit en niemand doet zielig. In de groep wordt veel
aandacht besteed via Kanjerlessen-op-maat. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten voor
sociale situaties.
● aardrijkskunde
We werken met de methode Wijzer door de Wereld.
Er zijn 8 blokken met lessen. Na elke les volgt een toets. Bij blok 5 t/m 8 zit een topografietoets.
Het is de bedoeling dat ze deze toets thuis leren.
●

geschiedenis

We werken met de digitale methode Tijdzaken. Na ieder blok een toets die ze in de klas leren.

●

Verkeer
We besteden wekelijks aandacht aan verkeer. We gebruiken hierbij de digitale methode “School
op Seef”. Ook voeren we een aantal keer per jaar een praktische verkeersles op het plein uit. De
kinderen nemen dan hun fiets mee naar school en fietsen een oefenparcours. Daarbij kunnen we
uw hulp als ouders goed gebruiken! Verder werken we uit de verkeerskrant.

●

Creatieve vakken
We besteden op school ruim tijd aan de creatieve vakken. We hebben
wekelijks muziek (digitale methode Eigenwijs), tekenen (digitale methode
Laat maar zien) en handvaardigheid (digitale methode Laat maar zien) op de
planning staan. De opdrachten die we uitvoeren zijn divers. In het gehele
jaar komen diverse onderwerpen aan bod.
Elke week hebben we een creales (tekenen en/of knutselen).
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●

Bewegingsonderwijs
Wekelijks is er een les bewegingsonderwijs in de gymzaal (Oosterbliek). We maken gebruik van
een methode, waardoor er een divers aanbod van lessen plaatsvindt. Zorgt u ervoor dat uw kind
sportkleding bij zich heeft (t-shirt / korte broek / passende gymschoenen).
●

Overige informatie

Cito LVS:
In januari en juni wordt er getoetst. De volgende onderdelen worden getoetst: lezen, rekenen,
spelling en begrijpend lezen.
Sinterklaas:
In groep 5 vieren we het sinterklaasfeest met het maken van surprises en gedichten voor elkaar.
Ruim van te voren worden de lootjes getrokken.
Schoolafspraken:
Afmelden bij ziekte graag voor 08.20 uur. We starten met de les om 8.30 uur.
Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets op tijd naar school i.v.m. de veiligheid.
Wil u adresgegevens of telefoonnummers die gewijzigd zijn aan de school doorgeven?
De nieuwe schoolgids staat op de website. Hierin vindt u onder andere informatie over:
het vakantierooster en belangrijke data, de TSO, de MR en de OR.
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