Informatieboekje groep 5A
Archipelschool ‘t Vierschip
schooljaar 2020 - 2021

Arnemuiden, september 2020

Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van wat er allemaal gebeurt en waar
mee en waaraan gewerkt wordt in groep 5A.
Schooltijden (voorlopig tot de kerstvakantie)
Maandag

8.30 - 14.00 uur

Dinsdag

8.30 - 14.00 uur

Woensdag

8.30 - 12.30 uur

Donderdag

8.30 - 14.00 uur

Vrijdag

8.30 - 14.00 uur

Leerkrachten
Maandag/ dinsdag/ woensdag: Diana Lokerse
Donderdag/ vrijdag: Margo Damen
Donderdag/ vrijdag: Mathijs Verhulst; LIO-stagiaire)
Onderwijsassistent: Manon van Unen

Diana
Matthijs

Margo
Manon

Algemene informatie
De leerlingen verzamelen op het schoolplein, zij worden om 8.25 uur opgehaald
door de leerkracht. De leerlingen gaan naar binnen, wassen hun handen, hangen
hun jas en tas aan de kapstok en pakken een chromebook uit de kast. De leerlingen
loggen in en beginnen direct met het rekenen. Ze werken hierbij aan het
werkpakket met eigen leerdoelen. Als alle leerlingen klaar zitten, begint de les.
De leerlingen hebben een pauze om 10 uur. Ze eten en drinken dan iets en gaan
(als het weer het toelaat), lekker buiten spelen.
Om 11.45 uur gaan de leerlingen 15 minuten buiten spelen (als het weer het
toelaat), en om 12.00 uur hebben zij een kwartier om hun lunch te nuttigen. Dit
alles gebeurt onder begeleiding van de leerkracht.
Om ervoor te zorgen dat de tafels netjes blijven, vinden we het erg fijn als de
leerlingen een theedoek meenemen, die zij tijdens het eten en drinken op de tafel
kunnen leggen.
Op woensdag hebben de leerlingen gym van de vakleerkracht Anton Kruit, en op
vrijdag hebben de leerlingen gym van de groepsleerkracht. Het is fijn als de
leerlingen op die dag sportieve kleding dragen en dat zij gymschoenen bij zich
hebben als we gymmen in sporthal De Blikken.
Snappet
Snappet is een programma dat wij gebruiken bij verschillende vakken. In groep 5
bieden wij rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, automatiseren en
woordenschat aan via Snappet. Snappet zorgt ervoor dat de leerkracht precies kan
zien welke opgaven een leerling heeft gemaakt, maar ook hoe deze opgaven zijn
gemaakt. Snappet houdt het niveau van de leerlingen bij. Daarnaast krijgt de
leerling direct te zien of een opgave goed of fout gemaakt is. Op deze manier kan
een leerling zijn fouten sneller verbeteren en krijgt de leerling een goed beeld van
wat hij al goed kan, of hij nog extra moet oefenen. Hierdoor kunnen leerlingen
oefenen aan hun eigen leerdoelen op hun eigen niveau.
Vakken
De leerlingen in groep 5 hebben allemaal een “eigen” chromebook. Deze
chromebook gebruiken zij bij de verwerking van de lesstof.

Rekenen
We rekenen elke dag! Bij het vak rekenen gebruiken we binnen Snappet de
methode “Wereld in getallen”.
In groep 5 leren we:
-

Optellen/aftrekken t/m 1000 uit kunnen rekenen.
Delen met rest.
Deelsommen zoals 360:4
Vermenigvuldigen sommen zoals 8x13, 2x150, 5x102.
Hoofdrekenen t/m 100 geautomatiseerd hebben.
Cito E5

Daarnaast doen we het vak Automatiseren óók elke dag. Hierbij oefenen we de
sommen die we al kennen, met een vaste strategie, zodat we deze sommen steeds
vlotter kunnen uitrekenen!
Spelling
Spelling doen we 3x per week.
Bij het vak spelling werken we met de leerdoelen van Snappet.
In groep 5 leren we de volgende spellingregels:
-

verkleinwoorden (-je, -tje, -pje, -etje)
voorvoegsels (ge-, be-, ver- en te-)
samenstellingen
woorden met ei of ij
woorden met ou of au
woorden die eindigen op -(e)ch(t)
woorden die eindigen op -ig
woorden die eindigen met -d of -t
woordelijk die eindigen op -lijk
woorden die eindigen op -b
de stam van het werkwoord
woorden met een s/z of f/v wisseling
woorden die eindigen op -elen, -enen, -eren
woorden met klinkerverenkeling (letterdief)
woorden met medeklinkerverdubbeling (dubbelzetter)

Lezen
Lezen doen we heel vaak!
We leren technisch goed lezen met de methode “Estafette”. Dit doen we 3x per
week. Hierbij gebruiken we de strategie “voor-koor-door-lezen”, wat betekent dat
de leerkracht de tekst en de woordjes eerst voorleest, daarna lezen we met zijn
allen samen in een “koor”, en daarna leest de leerling de tekst en de woordjes
zelf. Aan het eind van groep 5 proberen we ervoor te zorgen dat alle leerlingen AVI

E5 kunnen lezen.
Naast technisch goed leren lezen, zijn we in groep 5 ook bezig met begrijpend
lezen. Bij begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Dit is een methode die
elke week nieuwe teksten biedt, die passen bij het nieuws van die week! Altijd
actueel en interessant dus! De verwerking hiervan gebeurt ook via Snappet.
Daarnaast lezen we in de klas ook voor ons plezier, in boeken of strips die we zelf
mogen kiezen!
Taal
Taal doen (en gebruiken) we elke dag. Bij taal houden we ons bezig met
taalbeschouwing, zoals woordenschat, het schrijven van en luisteren naar teksten,
het benoemen van woordsoorten en zinsdelen en het gebruik van leestekens.
Overige vakken
Verder werken we in groep 5 aan het onderhouden van het handschrift. We
gebruiken hiervoor de methode “Schrijven in de basisschool”. Schrijven gebeurt 2x
per week.
We werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling met behulp van “Goed van
Start” en “Leefstijl”. Hierbij leren we hoe we onszelf kunnen zien en hoe we met
de anderen in de groep en op school kunnen omgaan.
We leren de wereld om ons heen kennen met een geïntegreerde methode, waarin
aardrijkskunde, geschiedenis en biologie samenkomen.
De leerlingen kunnen hun creativiteit goed kwijt tijdens handvaardigheid en
tekenen, en muziek.
In groep 5 starten we ook met het werken aan studievaardigheden. Dit doen we
met de methode Blits. Hier komen verschillende doelen zoals het opzoeken van
informatie op het internet, het gebruiken van een woordenboek en kunnen
gebruiken van een kaart of plattegrond.
Ook leren we in groep 5 de topografie van Nederland; de provincies en hun
hoofdsteden en de andere grote steden en wateren.
Huiswerk
Incidenteel krijgen de leerlingen huiswerk. Dit bevat dan bijvoorbeeld extra
leesoefeningen, het oefenen van spelling woordjes en het uit het hoofd leren van
de tafels. Het is fijn als de leerlingen hulp krijgen bij het plannen van het huiswerk
en bij de uitvoering ervan.
Vanaf de herfstvakantie krijgt groep 5 structureel huiswerk. Dit gebeurt via Google
Classroom.

Vragen?
Heeft u nog vragen, stel ze gerust. Het liefst via de onderstaande adressen:
margodamen@archipelscholen.nl
dianalokerse@archipelscholen.nl
mathijsverhulst@archipelscholen.nl
Schoolvakanties 2020 - 2021 regio Zuid
Zomervakantie

11 juli 2020 t/m 23 augustus 2020

Herfstvakantie

17 oktober 2020 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

13 februari 2021 t/m 21 februari 2021

Goede vrijdag

2 april 2021

Tweede paasdag

5 april 2021

Meivakantie

24 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 mei 2021 en 14 mei 2021

Tweede pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

24 juli 2021 t/m 5 september 2021

