
Informatie groep 5 
 

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 5: 

• Oriëntatie op de getallen t/m 1000 
• Optellen en aftrekken t/m 1000  
• Vermenigvuldigingen 1 t/m 10 en tientallentafels: 6x32 
• Delen van grote getallen en delen met rest 
• Introductie seconde, tijdsduur, kalender 
• Klokkijken (analoog, digitaal) 
• Geld: contextsommen met wisselen en terugbetalen  
• Metriek stelsel 

• Oppervlakte en omtrek 
• Inhoud (ml, dl, l) en gewicht (kg, g) 
• Lengte (mm, cm, dm, m, km) 

 
Taal en spelling 
Wanneer u op de onderstaande links klikt, vindt u de onderdelen die we behandelen in groep 5. 
Taal woordenschat 
Taal verkennen 
Spelling 
 

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

 Studieteksten verwerken 

 Kaarten lezen 

 Tabellen, grafieken en schema’s lezen 

 Informatiebronnen verwerken 

 Leren studeren 

 Werkstukken maken 

 Spreekbeurten voorbereiden en geven 

 Zelfstandig studeren 
 
 

 
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 
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tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met 
de complexiteit van de 21e eeuw. 

IPC units schooljaar 2019-2020 

Groep Onderwerp Start Afsluiting 

5 & 6 Chocolade 4 september 2019 30 oktober 2019 

 

 

Groep Onderwerp Start Afsluiting 

5 & 6 Uitvindingen en 

machines 

4 november 2019 11 december 2019 

 

 

Groep Onderwerp Start Afsluiting 

5 & 6 Red onze wereld 8 januari 2020 11 maart 2020 

 

 

Groep Onderwerp Start Afsluiting 

5 & 6 De actieve planeet 18 maart 2020 10 juni 2020 

 
Pennenstreken 
De leerlingen ontwikkelen een goed, vlot en leesbaar eigen handschrift. Er wordt los 
geschreven; geen verbonden schrift 

 
Begrijpend lezen en technisch lezen 
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. Per week werken we twee 
keer aan Nieuwsbegrip, een keer de tekst en opdrachten op papier en een keer op de 
chromebooks. 
 
 
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 ontmoeten 

 Hoofdstuk 2: Voedsel 

 Hoofdstuk 3: Vrije tijd 

 Hoofdstuk 4: Weg vragen 

 Hoofdstuk 5: Gezondheid 

 Hoofdstuk 6: Thuis 
 

 
 
Verkeer 
De volgende thema’s komen aan bod:  
 
Thema 1 
Lopen naar school, voorrang, in de auto 

 
Thema 2 
Fietsverlichting, spelen op wieltjes, veilig fietsen  
 
Thema 3 
Oversteken of afslaan, verkeerstekens, lopend oversteken 
 
Thema 4 
Veilig spelen op wieltjes, verkeersborden, openbaar vervoer  
 
Thema 5 
Verkeersborden en verkeerstekens, de trein, grote voertuigen  
 
 
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 
Onder het huiswerk valt: 

 Spreekbeurt en boekenkring voorbereiden 



Dit schooljaar zullen er tien momenten van ongeveer een kwartier zijn waarbij 3 leerlingen 

enthousiast over een boek vertellen. Er vindt geen beoordeling plaats, het gaat om 

boekpromotie/leesbeleving. Gedetailleerde informatie zullen de kinderen later dit schooljaar 

ontvangen.  

 Leren voor toetsen van Engels 

 
 
Spullen op school 
In de middenbouw wordt er verwacht dat kinderen zelf voor oortjes/koptelefoon zorgen. 
Daarnaast wordt verwacht dat de kinderen op woensdag en donderdag gymkleding en 
gymschoenen met een lichte zool meenemen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Nieuw dit schooljaar 
 
Sinterklaas 
Vanaf groep 5 wordt Sinterklaas gevierd met surprises en een gedichtje. Enkele weken voor het 
feest zullen we in de klas lootjes trekken en wordt er een nieuwsbrief verstuurd met belangrijke 
informatie. In de klas kijken we het Sinterklaasjournaal en knutselen/tekenen we over 
Sinterklaas.  
 
Zing’es 
Begin dit schooljaar krijgen de kinderen drie Zing’es lessen, een theaterles en op vrijdag 8 
november vindt de uitvoering plaats in de Schouwburg in Amstelveen.  
 
Creatieve lessen 
Sinds dit schooljaar geeft kunstenares Corry een aantal creatieve lessen. Ze gaat de volgende 
lessen aan de kinderen geven:  

- collage maken 
- stempel maken 
- kralen maken 
- sokpop maken 
- haken en weven 
- cartoon tekenen 
- toverstaf maken  

 
IB 
Onze IB’er is Daniëlle Veenhof. Zij werkt op maandag, dinsdag en donderdag. Omdat zij IB’er is 
van de groepen 3,4 en 5 zal zij werken op zowel de Schaepmanlaan als de Wibautlaan.  


