
Toekans 

Groep 6b/7 

Programma 

In groep 6b / 7 werken we elke dag aan re-
kenen, taal, spelling, woordenschat, wereld-
oriëntatie. Daarnaast werken we aan nog veel 
meer vakken in de klas, zoals: leefstijl, ver-

keer, schrijven, gym, 
muziek, handvaardig-
heid en tekenen.  

We werken met een 
weektaak, hierop 

kunnen de leerlingen 
zien wat we die dag doen, wat de doelen zijn 

en wat ze nog meer elke dag en als extra 
werk kunnen doen. Ze geven op hun weektaak 

aan als ze een onderdeel af hebben. 
 

Rekenen 

Nieuwe methode. 

Elke week staat één 
doel centraal, we wer-
ken vanaf ‘kale’ sommen 
naar verhaalsommen 
toe.  
Zo werken we bijv. in 
groep 6 het komende 

jaar aan: optellen / aftrekken tot 10.000, cijferend ver-
menigvuldigen, klokkijken met minuten, hoeveel tijd iets 
duurt, breuken en zo nog veel meer. 
Groep 7 gaat bijv. verder met: optellen / aftrekken van 
grotere getallen, cijferend optellen en aftrekken met 
decimalen, delen door een breuk, het metriek stelsel en 
zo nog meer. 

Alles Apart en Alles in 1 

In Alles Apart leren we verder met de spellingsca-
tegorieën, werkwoordspelling, grammatica, begrij-
pend lezen, woordenschat. In de thema’s van Alles 
in 1 maken we gebruik van de spellingscategorieën 
om nieuwe woorden te leren; de begrijpend lees-

strategieën toe te passen in de teksten die we le-
zen over het thema en leren we ook verschillende 
dingen over onze wereld: geschiedenis, cultuur, 

natuur en techniek. 

 

Wist u….. 

• Dat thuis regelmatig lezen heel belangrijk is 
voor het beter gaan lezen, meer leren over 
wat woorden betekenen en ook een tekst / 

verhaal te begrijpen. 

• Oefenen met rekenen ook thuis kan. De ta-
fels blijven oefenen, anders verleer je het. 
Klokkijken op de gewone en digitale klok sa-
men oefenen, bijv. met hoe laat uw zoon / 

dochter thuis moet zijn. 

• Dat de kinderen elke maandag en woensdag 
hun gymspullen (sportkleding en—schoenen)

mee moeten nemen, we hebben op deze  
dagen gym. 

• Wilt u ons wat vragen, kunt u ons altijd bel-
len of mailen. 

Huiswerk 

De leerlingen krijgen elke donderdag huiswerk mee. Doel is 
dat leerlingen tijd leren vrij te maken voor het huiswerk. Af-

spraak: huiswerk niet mee? Na schooltijd thuis ophalen, of 
alsnog op school maken. Groep 6 krijgt 1 blad, groep 7 krijgt 
2 bladen mee naar huis. Bij groep 6 is het de ene keer reke-

nen, een andere keer spelling of woordenschat. Groep 7 
krijgt bijv. een blad van rekenen en een ander vak mee, zoals 

spelling of een taalonderdeel. 

Andere vakken 

Natuurlijk hebben we ook: schrijven, 
gym, verkeer, muziek, handvaardigheid, 

tekenen, GVO / HVO / IVO. 
 


