Zo gaat het in groep 6

“Wie doorzet,
kan alles”

Aantal leerlingen: 22
Leerkracht: Christine en Joke

Uw kind staat centraal
Rekenen en taal in de ochtend

In de middag thematische activiteiten

Iedere ochtend op een Chromebook mogen werken

In de middag gaan we, net als de rest van de school,

klinkt natuurlijk hartstikke leuk. Maar dan wel alleen

aan de slag met allerlei activiteiten binnen één

om rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling te

(wisselend) thema. We werken vaak groepsgewijs

leren. Tussendoor zijn er gesprekjs en energizers. De

(met klasgenoten of soms met kinderen uit andere

ene keer zijn dat oefeningen
die een aanvulling zijn op de
lesstof, de andere keer gooien
de kinderen alle energie uit het
lichaam. We werken in Snappet,
een online omgeving die de
kinderen eerst vraagt naar hun

groepen) aan wereldoriëntatie.
In de Gouden Weken (de eerste
schoolweken) hebben we extra
aandacht voor groepsvorming en
via de Kanjertraining (positief
gedrag) werken we aan een
veilige en fijne sfeer in de klas.

persoonlijke doelen. Zo leert
uw kind zich bewust te worden

Ook gaan we aan de slag
met muziek of iets creatiefs.
Het middagprogramma is zo
gevarieerd mogelijk, zodat uw
kind op school meer leert dan
alleen de lesstof nodig voor
de eindtoets. Denk aan sociale
en culturele omgangsvormen,

van de eigen ontwikkeling. Eenmaal begonnen past

samenwerken, doorzetten en andere vaardigheden

het programma de lessen doorlopend aan op basis

die belangrijk zijn voor hun toekomst (zoals

van de persoonlijke resultaten. De kinderen krijgen

mediawijsheid en probleemoplossend denken).

dus altijd lesstof op hun eigen niveau. Ook is extra
instructie direct in te zitten, omdat alle gemaakte

Altijd aandacht, en extra zorg als nodig

opdrachten direct in beeld verschijnen. In overleg

Gespecialiseerde collega’s bieden steun en advies op

met uw kind kunnen persoonlijke doelen aangepast

aanvraag. Daarnaast hebben zij standaard een aantal

worden.

uur beschikbaar waarin zij op eigen initiatief groep
6 bezoeken. Intern begeleiders Hannah en Marieken
zorgen ervoor dat elk kind wordt gezien en in de
gaten wordt gehouden. Indien nodig stellen we in
overleg met ouders een handelingsplan op.

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

