
Stamgroep-
avond
Welkom in de bovenbouw 5-6  



Inhoud

• Deel 1: Voorstellen en praktische informatie 

• Deel 2: Wat gaan we komend half jaar doen?

• Deel 3: Jenaplanschool: een school waar je leert samenleven! 



Voorstellen

• Youri (youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl):     Ma, di, vrij + bouwcoördinator

Arjan (arjan.vreeke@zevensprong-amsterdam.nl):       Woe, don

• En nu jullie… 

mailto:youri.gorissen@zevensprong-amsterdam.nl
mailto:arjan.vreeke@zevensprong-amsterdam.nl


De groep



Gezichten in de bouw 



Gezichten in de school

Rekenspecialist + aandacht 
functionaris, Paula

Passend onderwijs specialist
+ aandacht functionaris, 
Nicky 

Leesspecialist + intern-begeleider,
Eefje

Vakleerkracht gym + motorisch 
remedial teacher, Charlotte



Gezichten in de school

Kitty, Schoolleider Ibrahim, Bernadette Conciërges + administratief medewerkerIreen, Adjunct-schoolleider



Groepsinformatie

• Onze groepsouders zijn…

Zahra (moeder Safouane, groep 5)
Sylvia (moeder Flint, groep 6)

• Nummerlijstje doorgeven om in de appgroep te komen. 
• Parnassys gegevens controleren. 



Praktische informatie 

• Gymdagen: Maandag en donderdag

• Muziek: Vrijdag 

• Weeksluitingen: Vrijdagen, tijden wisselend, info volgt zodra het weer kan 

• 08.30 uur starten we, kinderen zijn welkom vanaf 08.15 uur.

• We eten en drinken gezond. 



Onderwijs is niet het vullen van een 
vat, maar het ontsteken van een vuur. 

Zijn er vragen over praktische schoolzaken?



Vakinhoudelijk: rekenen, groep 5 

• Tellen t/m 1000; ordenen op een getallenlijn

• Getallen t/m 1000 samenstellen en splitsen

• Optellen en aftrekken met rijgen, aanvullen, rijgen met teveel, 
gebruik van analogie

• Tafels t/m 10 automatiseren en memoriseren

• Keersommen uitrekenen met gebruik van analogie, omkering en 
splitsen

• Wat is een deelsituatie? 

• Deelsommen uitrekenen, zonder rest, met behulp van 
keersommen en het gebruik van een getallenlijn.

• Omrekenen van grammen naar kilogrammen (en vice versa) 

• Kloklezen: analoog + digitaal tot op de 5 minuten precies.

• Geldbedragen t/m 100 euro splitsen en samenstellen + noteren 
van geldbedragen



Vakinhoudelijk: rekenen, groep 6 

• Tellen t/m 10.000; ordenen op een getallenlijn

• Getallen t/m 10.000 samenstellen en splitsen

• Afronden op tiental, honderdtal, duizendtal m.b.v. de getallenlijn

• Optellen en aftrekken met rijgen, aanvullen, rijgen met teveel, gebruik 
van analogie

• Optellen en aftrekken van grote getallen door analogie

• Optellen: kolomsgewijs

• Optellen: cijferend, zonder en met overschrijding

• Keersommen m.b.v. halveren + verdubbelen

• Deelsommen splitsend 

• Grote keer- en deelsommen, gebruik van analogie

• Kloklezen: analoog + digitaal t/m minuten precies

• Rekenen met tijd 

• Lengte, inhoud en gewicht
• Milli, centi, deci, g/l/m, en kg/km
• Geen deca, hecto



Vakinhoudelijk: spelling



Hoe leren wij spelling?

• Functioneel zoals in geschreven teksten 

• Instructie op maandagen

• 3 x per week een kort dictee om alle categorieën te onderhouden

• Inzet van werkbladen uit Spelling op Maat, witte kaarten (spel), woordpakket 

• Dictees op vrijdag 

• Controledictees gebaseerd op CITO niveau, 3x per jaar. 



Vakinhoudelijk: WWspelling
• Groepen 5: pas in de tweede helft van het jaar

• Groepen 6: vervoegingen van persoonsvormen in de tegenwoordige tijd

• We gebruiken één soort beslisboom.



Vakinhoudelijk: taalrondes

• Per project (ongeveer 6 weken) schrijven de kinderen twee teksten.

• Week 1: taalronde + tekst klad

• Week 2: tekstbesprekingen (minimaal 2) – vormaspecten, 

interpunctie en (functioneel) spelling 

• Week 3: ICT vaardigheden implementeren naar tekst net

• Één ervaringstekst en één genretekst



Vakinhoudelijk: leesonderwijs

• 4 x per week vrij lezen;

• Boekenpitch ter bevordering van leesmotivatie + chambers vragen;

• 5 x per week voorlezen;

• Indien nodig:
• Maatjes lezen (kinderen net op niveau)

• Instructie lezen met leerkracht (kinderen net onder niveau)



Vakinhoudelijk: kringen

• Jouw kind is aan zet! 

• Boekenpitch;
• Nieuwskring;
• Spreekbeurt.

• Reflecteren, presenteren, woordenschat, begrijpend lezen, ICT vaardigheden,….



Vakinhoudelijk: Engels

• Stepping Stones als basis;

• 10 leerdoelen per jaar, 20 in 5-6;

• Vooral focus op gespreks- en luistervaardigheden;

• Engelse vlag is leidend. 



Hoe kun je je kind helpen? 

• Rekenen: zoek de rekensituaties op in de echte wereld en speel voldoende (echte) spellen. Tafels 
automatiseren en oefenen met kloklezen verdienen extra aandacht. Meet en weeg regelmatig in een 
betekenisvolle context. 

• Spelling: lezen van verschillende soorten teksten.

• Lezen: voorlezen, samen lezen én naar een bibliotheek gaan. Leesplezier boven leesniveau. 15 minuten 
per dag. 

• Begrijpend lezen: klokhuis, jeugdjournaal, praten over de wereld om hen heen.



Hoe help je je kind niet? 

• Rekenen: Graag geen eigen werkbladen of trucjes aanleren. Hiaten in de basis liggen zo op de 
loer. 

• Spelling: Graag geen eigen werkbladen inzetten. Gebruik van de juiste universele taal is cruciaal. 

• Begrijpend lezen: Graag geen eigen werkbladen inzetten. Gebruik van een juiste universele taal 
is cruciaal. 



Toetsing: portfolio, ParnasSys, 
gesprekken en DIA-toetsen

• Portfolio: Jenaplanessenties, Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Ieder kind moet trots zijn op zijn/haar portfolio

• ParnasSys: verschillende toetsgegevens

• Wereld in Getallen: we nemen niet alle toetsen af. Normering heel streng! 

• Gesprekken: kom op ons af! 

• Gesprekken: zorgen, dan plannen wij een gesprek. 



Toetsing: DIA-toetsen

• 2x per jaar

• Adaptief

• Dia-woord, Dia-spel, Dia-cijfer en Dia-tekst

• Vanaf groep 6 tellen deze scores mee voor het Voortgezet Onderwijs.



Zijn er nog vragen over de inhoud van het eerste half jaar?

Wat een toets niet toetst…



Jenaplanonderwijs 

• https://www.youtube.com/watch?v=6QuCDbrLiI0

https://www.youtube.com/watch?v=6QuCDbrLiI0


Jenaplanonderwijs 

• Jenaplanessenties 

• De kring en flexplekken

• It takes a village to raise a child.

• Genezen is beter dan voorkomen! 



Cultuurprogramma 

• Communicatie

• Kinderboekenweek: worden wat je wilt!

• Tijd van de ontdekkers en hervormers

• Het jaar rond

• Tijd van de steden en staten

• Vuur

• Week van het verkeer

• Techniek



Activiteiten 

• Feestweek!

• Voorstelling in de Meervaart 

• Geheim: cello dag 

• Theater Mozaïek

• Keuzecursussen

• Sinterklaas, surprises

• Kerstdiner 



Ouderhulp

• 13 september, fietsen naar de Meervaart (11.45 uur t/m 14.30 uur).

• 13 oktober, beroepenmarkt in het kader van de Kinderboekenweek. Laat de kinderen jouw beroep ontdekken. (Onder 
schooltijd).

• 10 november, begeleiding naar het theater Mozaïek (tijden volgen nog). 

• Tussen Schoolse Opvang (TSO), ma/di/don/vrij van 11.45 uur-12.45 uur.

• 11, 18, 25 maart + 1 april, keuzecursusreeks in het teken van het project Vuur.

• Meer oproepen komen via de weekbrief. 



Laat je een 
briefje achter? 


