
‘Worden wie je bent, met eigenaarschap de toekomst tegemoet’

Rekenen en taal in de ochtend

Elke ochtend krijgen de kinderen reken- en 

taalonderwijs. De lessen worden persoonlijk en 

op maat door de juf gegeven. Daarna gaan de 

kinderen aan de slag in Snappet op hun Chromebook. 

We werken o.a. aan het 

automatiseren van de tafels, 

leren verder klokkijken op de 

digitale klok en werken met 

getallen tot de 1000. Bij taal 

leren we o.a. over woorden 

bij verschillende thema’s, over 

voorzetsels, het bijvoeglijk 

naamwoord, de kinderen 

gaan bezig met het alfabet en 

schrijven verhalen. We laten 

hen ook elke dag ‘bewegend 

leren’, om de afwisseling 

tussen de lessen op de laptop 

aan te brengen. 

Het mooie van werken met Snappet is dat de lesstof 

per kind doorlopend wordt aangepast op basis van de 

ingevoerde antwoorden. Zo werkt uw kind altijd op 

zijn of haar eigen niveau. De kinderen zien in Snappet 

overzichtelijk welke doelen ze al hebben behaald, 

met welke doelen ze aan het groeien zijn en bij welke 

doelen ze nog hulp van ons kunnen gebruiken. Met 

deze info helpen we ze om hun eigen plannetje op 

te stellen en doelgericht te werken. Dit helpt de 

kinderen groeien!

Werken met een thema

‘s Middags werken de kinderen aan allerlei 

informatieve en doe-opdrachten binnen één 

(wisselend) thema. De wereldoriënterende vakken 

komen hierbij aan bod.  Binnen het thema laten wij 

ze ook activiteiten doen met 

muziek – zingen, dansen, – of 

dagen de creatieve kant van 

de kinderen uit in teken- en 

knutsellessen. Er wordt ook 

aandacht besteed aan digitale 

geletterdheid (via Digi-

doeners), aan burgerschap 

en de Kanjertraining. Uw 

kind leert zo sociale en 

culturele omgangsvormen, 

samenwerken, doorzetten, 

probleem oplossend denken, 

mediawijsheid en andere 

vaardigheden voor de toekomst. Wij gaan ervoor 

om tijdens dit gevarieerde middagaanbod uw kind 

volop ruimte te geven voor zijn of haar persoonlijke 

ontwikkeling.

Altijd aandacht, en extra zorg als nodig

We staan er niet alleen voor: indien nodig kunnen we 

gebruik maken van de expertise van verschillende 

collega’s op bijvoorbeeld het gebied van gedrag, taal, 

rekenen en hoogbegaafdheid.

Samen, ook met u als ouders, gaan we er voor het 

beste uit uw kind te halen! 

Zo gaat het in groep 5

Het (technisch) lezen is in 
groep 5 nog heel belangrijk. 
We willen dit uitdagend maken 
en tegelijkertijd goed oefenen. 
Daarvoor gebruiken we de 
methode ‘Leeskriebels’: door 
middel van bijv. een memory 
spel, een tekstenpuzzel, 
woorden-flitskaartjes of toneel- 
en geen leesboeken, houden 
de kinderen plezier in lezen en 
maken ze veel leesmeters!
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“De jongste 
bovenbouwers zijn echte 

doordouwers”

Uw kind staat centraal


