
Informatie groep 6 
 

Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de lesstof van het betreffende leerjaar. Dit 
heeft als doel u een beeld te geven van de onderwijsinhoud.                                                
Als u naar aanleiding van dit document nog vragen heeft kunt u terecht bij de leerkracht van 
uw kind. 

 
 

Rekenen 
Bij rekenen behandelen we  in groep 6: 

• Oriëntatie op de getallen t/m 100.000 
• Optellen en aftrekken t/m 10.000 tot 100.000  
• Vermenigvuldigingen 1 t/m 10 en grote getallen: 5x90 of 

5x900 
• Delen met grote getallen en delen met rest 
• Kennismaken met breuken 
• Klokkijken (analoog, digitaal) 
• Geld: contextsommen met wisselen en terugbetalen  
• Metriek stelsel 

 
Taal en spelling 
Wanneer u op de onderstaande links klikt, vindt u de onderdelen die we behandelen in groep 
6.  
Taal  
Spelling  
 

Studievaardigheden 
We oefenen studievaardigheden met de methode Blits. Tijdens deze 
lessen komen o.a. de volgende onderdelen aan bod: 

 Kaartlezen 

 Werken met een vakkenstelsel 

 Alfabetiseren  
 Schematiseren 

 Hoofdonderwerp/centrale vraag uit een tekst halen 

 Grafieken en diagrammen 

 Reisschema’s aflezen 
 

 
IPC 
Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het 
basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd 
dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. Het IPC helpt de 
school en de leerkracht hierbij. 
 
Onze kinderen komen continue in aanraking met enorme 
hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te 
maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. 

Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook 
aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie 
tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen 
beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. 

Begrijpend lezen en technisch lezen 

http://www.gdterwee.nl/Portals/726/docs/oudernieuws/Taal%20actief%204%20Instapkaarten%20Taal%20verkennen%20Groep%206.pdf
https://www.kompasalblasserdam.nl/site/assets/files/1075/ta4_nstpkrtn_spllng_grp6.pdf


Voor begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Elke week wordt een actuele 
tekst gelezen en staat een bepaalde leesstrategie centraal. Voorbeelden van deze 
strategieën zijn: samenvatten, verbanden leggen, vragen stellen en voorspellen. 
 
 
We oefenen het technisch lezen met behulp van de methode 
Estafette. We lezen elk schooljaar vier boeken en de 
kinderen maken daarbij opdrachten in een bijbehorend 
werkboek. Ook lezen de kinderen elke les in hun eigen 
leesboek.  
 
 
Engels 
De lessen bestaan uit oefeningen in:  

- jezelf uitdrukken in de Engelse taal. 
- het schrijven van woorden over alledaagse dingen in het Engels. 
- het vertalen van Engels naar Nederlands en van Nederlands naar Engels. 

 
Thema’s die aan de orde komen zijn: 
 

 Hoofdstuk 1: Mensen omschrijven 

 Hoofdstuk 2: Winkelen  
 Hoofdstuk 3: Tijden en kalender 

 Hoofdstuk 4: Reizen 

 Hoofdstuk 5: School 

 Hoofdstuk 6: Het weer/Buiten 
 

 
 
Verkeer 
De volgende thema’s komen aan bod:  
 
Thema 1 
Verkeersborden 
Voorrang met borden 
Voorrang  
 
Thema 2 
Verkeersborden  
De bebouwde kom 
Lopen in de bebouwde kom 
 

Thema 3 
Fietsen binnen de bebouwde kom  
Buiten de bebouwde kom 
Op de fiets 
 
Thema 4 
Het weer 
Veilig in de auto 
Een veilige fiets 
 
Thema 5 
Grote voertuigen 
De dode hoek 



In- en uitchecken 
 
 
 
 
Kanjertraining 
We werken in Kanjerwerkboek 1. Hierin komen verschillende opdrachten en rollenspellen in 
voor. De onderdelen die aan bod komen zijn: 
 
De kanjerafspraken  
De petjes 
Hoe zie ik mijzelf? 
Jezelf voorstellen 
Iets aardigs zeggen 
Gevoelens… Wat zijn dat?  
Laat pesters kletsen 
Vertellen en vragen 
Luisteren en samenwerken 
Vriendschap 
Van kritiek kun je leren 
Er zijn mensen die van je houden.  
   
    
Huiswerk 
In groep 6 verwachten we dat de kinderen het eerste halfjaar wekelijks 30 minuten besteden 
aan hun huiswerk. Na de kerstvakantie verandert dit naar 60 minuten in de week. 
 

Onder het huiswerk valt: 

 Muiswerk 

 Spreekbeurt, boekpromotie en nieuwskring voorbereiden  
 Leren voor toetsen van topografie of Engels 

 
 
Spullen op school 
In de bovenbouw wordt er verwacht dat kinderen zelf voor benodigde materialen zorgen. 

 Pen en potlood 

 Gum 

 Schaar 

 Lijm 

 Oortjes/koptelefoon  

 
 
 

 
 


