
Informatie groep 5                                                  

 
Dagelijkse gang van zaken 

• Voor binnenkomst in de klas zetten de kinderen hun fruit en drinken op de tafel in de twee 

bakken op de gang. Het eten en drinken voor de lunch gaat in het kastje bij de kapstokken. 
• Sleutels mogen in het in het bakje in de kast bij de deur.  

• Om 10.00 uur eten we groente en/of fruit en wordt er voorgelezen. 

• We gaan om 10.15 uur naar buiten en bij slecht weer blijven we binnen. 

• Op de dinsdag en donderdag hebben we gym. De gymlessen worden gegeven door een 

vakleerkracht. De kinderen moeten gymkleren en gymschoenen mee. Ook moeten ze een 
handdoek mee voor het douchen of wassen. School geeft de voorkeur voor douchen. Als uw 

zoon/dochter deze materialen niet mee heeft, kan het helaas niet mee gymmen. Dan mag hij/zij 
werk maken in de klas. Als de gymkleding vaker vergeten wordt, zal de leerkracht contact 

opnemen.  

• Verjaardagen vieren we in de pauze. De kinderen mogen met 1 vriendje/vriendinnetje langs de 

andere leerkrachten van de bovenbouw en de directrice. Probeer traktaties voor de kinderen niet 
te groot en zo gezond mogelijk te maken. Bij de hoofdingang ligt een traktatieboek met leuke 

traktatie ideeën. 
• Groep 5 heeft op donderdagochtend pleinwacht. De kinderen van groep 5 blijven dan buiten 

totdat de leerkracht naar binnen gaat. 

• De kinderen werken met leiderschapsrollen in de klas. Aan het einde van de dag heeft iedereen 
een eigen verantwoordelijkheid. Deze rollen wisselen periodiek. Het kan zijn dat uw zoon/dochter 

door de taakjes wat later uit school kan zijn. 
 

Omgang ouders/verzorgers 

• We vinden het belangrijk dat de kinderen de leerkrachten bij binnenkomst aankijken en 
goedemorgen zeggen. 

• Als er wat belangrijks te melden is, kan dit natuurlijk voor de les of door middel van een briefje of 

een berichtje via Social Schools. Voor langere gesprekken maken we graag een afspraak.  

• We zijn ook via de mail te bereiken: directiejulesverne@ronduitonderwijs.nl 

 
Leader in me 

We werken met The Leader in Me, een pedagogische leerlijn, gericht op persoonlijke groei, 
betrokkenheid en in relaties met anderen. 

De focus ligt niet alleen op kennisoverdracht. Ook de eigenschappen die een kind nodig heeft om zich 

optimaal te kunnen ontwikkelen voor de toekomst tot wereldburger horen hierbij: eigen 
verantwoordelijkheid te leren nemen, eigen keuzes te leren maken, probleemoplossend vermogen te 

ontwikkelen, doelgericht werken en samen kunnen werken met anderen. 
Verdere informatie vindt u in de schoolgids op onze website. 

 
Dit jaar zullen wij ook weer verder gaan met Taakspel. Deze manier van werken zorgt voor een nog 

meer taakgerichte sfeer in de klas.  

 
We gebruiken een stiltegebaar door de hele school : één hand omhoog. De kinderen leggen alles waar 

ze mee bezig zijn neer, stoppen met praten, doen zelf ook hun hand omhoog en kijken naar de 
leerkracht.  

 

Het kan gebeuren dat uw kind zich niet aan de regels houdt. Hier hebben wij als school de volgende 
afspraken over gemaakt:  

▪ Een leerling krijgt 2 waarschuwingen om zijn gedrag aan te passen. Lukt dit niet dan volgt er 
een gele kaart. Voor de leerling is dit dan een zichtbare waarschuwing. Bij een gele kaart zal 

de leerling op een nadenkformulier moeten aangeven hoe het komt dat hij of zij zich niet aan 
de regels kon houden.  



▪ Houdt een leerling zich dan nog een keer die dag niet aan de regels dan volgt er nog een gele 

kaart en net als bij de voetbal wordt dat dan rood. Bij een rode kaart zal een leerling voor een 
deel van de dag uit de groep geplaatst worden. Gelukkig komt dit niet vaak voor. 

 
Rots en Water 

• In groep 5 doen de kinderen mee aan de Rots en Water training. Deze training richt zich op de 

ontwikkeling van sociale en mentale vaardigheden en weerbaarheid.  

• Belangrijke sleutelbegrippen zijn: zelfvertrouwen, zelfbeheersing en zelfreflectie. Daarnaast is het 

voorkomen van pesten (preventieve werking) een fundamenteel thema. 
Heel veel oefeningen worden namelijk in tweetallen uitgevoerd; de kinderen leren daarbij 

rekening houden met de ander. Door steeds te oefenen met een ander maatje wordt het 
groepsgevoel bevorderd. 

• De training bestaat uit 12 lessen en zal onder schooltijd plaatsvinden. Juf Chantal zal deze lessen 

gaan verzorgen. 
 

Gezonde school 

Onze school heeft het vignet: Gezonde school- deelcertificaat Gezonde voeding ontvangen. Daar zijn 
wij heel trots op. Samen met u ouders laten we zien dat we gezond eten belangrijk vinden omdat dit 

bijdraagt aan betere schoolprestaties. Zoals u al gewend bent nemen de kinderen tijdens de pauze 
van 10:00 uur wat drinken en een gezonde snack mee: fruit en/of groente. Graag zien wij ook 

gezonde traktaties in de klas. Dit geldt natuurlijk ook voor de lunch. 

 
Van 5 september 2022 t/m 10 februari 2023 zal er schoolfruit of groente voor de kinderen zijn op de 

woensdag, donderdag en vrijdag. Onze school doet namelijk mee aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma! Het schoolfruit is er voor 20 weken. Iedere week zal er op woensdag, donderdag 

en vrijdag schoolfruit door hulpouders uitgedeeld worden in de klassen. Voor ieder kind zal er op die 
dagen één stuk fruit zijn. Elke week is er weer een ander stuk fruit, waardoor de kinderen leren om 

verschillende soorten fruit en groente te eten. Voor meer informatie over het EU schoolfruit kunt u 

kijken op www.euschoolfruit.nl  
 

Huiswerk 
• Dit jaar krijgen de kinderen af en toe wat leerwerk mee naar huis of soms ook wat werk dat ze 

thuis moeten maken. De kinderen leren thuis voor toetsen van Blink (aardrijkskunde, geschiedenis 

en natuur/techniek) of Engels. Ze krijgen hier gemiddeld 2 a 3 weken de tijd voor om te leren. De 
leerstof gaat over wat er in de lessen is aangeboden. Als de kinderen het leerwerk mee naar huis 

krijgen, schrijven zij hier zelf de datum van de toets op. De toets datum zal deze periode ook op 
het bord in de klas staan. 

• Voor spelling worden de regels die bij de categorieën horen mee gegeven aan de kinderen die dit 

lastig vinden. In overleg kunnen er wat herhalingsoefeningen mee naar huis gegeven worden. Er 
kan thuis ook geoefend worden op basispoort met spelling. 

• Voor aardrijkskunde, natuur/techniek en geschiedenis kunnen we samenvattingen mee naar huis 

geven. Het is leuk voor de ouders/verzorgers om te zien waar uw kind mee bezig is. En het is voor 

sommige kinderen fijn om nog even extra te oefenen. Het is stof die in de klas geleerd is en die 
de kinderen ook beheersen. U kunt dit met uw kind samen doornemen.  

• Tafels leren. Dit is iets waar thuis veel geoefend mee kan worden. Op internet zijn er veel leuke 

tafelspelletjes te vinden.  

• Klokkijken. Ook dit kan thuis veel geoefend worden. Net als bij de tafels zijn er ook veel leuke 
programma’s op internet te vinden. 

• In groep 5 hebben we een boekenkring en een spreekbeurt. 

Informatie over hoe en wat krijgt u te zijner tijd door middel van een informatiebrief. 

 
Nakijken 

Niet al het werk wordt meer door de leerkracht nagekeken. We stimuleren de kinderen om zelf hun 
werk na te kijken. Dit stimuleert de betrokkenheid bij het werk en geeft directe feedback op het 

gemaakte werk: heb ik de les begrepen of kan juf mij helpen door het geven van extra instructie? 
 

 

http://www.euschoolfruit.nl/


Cultuur 

In de klassen worden er naast de knutsellessen en muzieklessen ook cultuurlessen door Artiance 
aangeboden. Dit kan zijn dans, drama, beeldende vorming of muziek. 

 
Klassenouder 

Elke klas heeft een vaste klassenouder, die het aanspreekpunt is voor de leerkracht en voor andere 

ouders van de klas. De klassenouder assisteert bij allerlei activiteiten en festiviteiten in de klas en 
benadert daarvoor ook andere ouders van de groep om te komen helpen.  

 
Overige informatie 

• De kinderen hebben een schoolmap. Hierin bewaren we tekeningen, kopieerbladen, 

muziekbladen, et cetera. Voor elke vakantie wordt deze map leeggemaakt en gaan de bladen mee 
naar huis. 

• Tekenen doen we in een tekenschrift maar ook op A4 papier, waarvan we sommige in de map 

bewaren. Er gaan dus niet altijd tekeningen mee naar huis. 

• De kinderen krijgen eenmalig in groep 4 een vulpen van school. Wanneer deze zoek of stuk is, 

kan er een nieuwe pen worden aangeschaft voor 5 euro bij de school. Dit geldt ook voor oortjes 
die de kinderen nodig hebben voor de laptop. Deze kunt u vervolgens zelf aanschaffen voor uw 

kind of bij de school voor 2,50. 
 

Methodes 

Wij bieden het volgende aan: 
 

Rekenen 
We werken met de methode Wereld in Getallen 5 (WIG) op papier.  

Meer informatie daarover vindt u via: 
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm 

In dit leerjaar leren de kinderen:  

▪ alle tafels 
▪ alle deeltafels 

▪ delen met rest  
▪ het getallengebied tot 1000 en op het eind zelfs tot 10.000.  

▪ de tijd af te lezen tot op de minuut op de analoge en digitale klok 

▪ wat een seconde is 
▪ meten en meten met komma getallen 

▪ kennis maken met de temperatuur.  
▪ omgaan met plattegronden en de bijbehorende schalen.  

▪ staafgrafieken en lijngrafieken aflezen 
Het is met rekenen heel belangrijk om met regelmaat de tafels thuis te herhalen zodat de kinderen 

deze goed blijven beheersen. 

Uw kind krijgt aan het begin van elk nieuw blok de rekendoelen mee naar huis. U kunt dan zien waar 
uw kind de komende weken mee aan de slag gaat.  

 
Spelling 

We werken uit de methode: Staal.  

Meer informatie over deze methode en de inhoud kunt u vinden via de onderstaande link: 
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal.htm  

Met spelling herhalen we de 12 categorieën van groep 4 en leren 7 nieuwe categorieën aan.  
 

Blink lezen  

Dit jaar zijn wij gestart met een nieuwe methode van Blink lezen. Dit is een methode waarin o.a. 
begrijpend lezen en technisch lezen wordt aangeboden. Er wordt met thema's gewerkt en elk thema 

krijgen de kinderen een eigen leesboek. Als het boek uit is, mogen zij dit leesboek zelf houden. De 
methode vindt het vooral belangrijk dat het leesplezier weer vergroot wordt! 

 
 

 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/rekenen/de-wereld-in-getallen.htm
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/Staal.htm


Engels 

De kinderen krijgen 2 x per week een half uur Engels aangeboden door de eigen leerkracht door 
middel van de methode Groove Me. Daarnaast vindt er elke dag een (kleine) activiteit in het Engels 

plaats. Denk aan: een spelletje, een liedje, het fruit benoemen en dergelijke. Op het moment dat de 
Engelse les start draagt de leerkracht een Engelse sjaal. Op die manier is het voor de kinderen heel 

duidelijk is dat er vanaf dat moment zoveel mogelijk Engels gesproken wordt. 

 
ICT 

De leerlingen gebruiken bij veel vakken de computer. We hebben een software voor de gebieden: 
spelling, rekenen en engels. Verder krijgen de kinderen geregeld een keer een ICT les. Dit kan zijn 

hoe je met een computer om moet gaan tot hoe je omgaat met social media tot het leren van 
programmeren. Ook zullen de IEP toetsen digitaal afgenomen worden bij de kinderen. 

 

Wereld oriënterende vakken 
Wij werken met de methode Blink. Hierin wordt geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek in 

thema’s aangeboden.  
▪ In de lessen van geschiedenis zal het gaan over de jagers en boeren, grieken en romeinen, 

monniken en ridders en eindigen in de Middeleeuwen waar we het over het leven in de steden 

zullen hebben. 
▪ Met aardrijkskunde leren de kinderen plattegronden en kaarten lezen. Daarnaast leren ze 

Nederland kennen en hoe ze met een kompas de weg kunnen vinden. Ze leren de windrichtingen 
en houden ze zich bezig met de vraag waar ons eten en drinken vandaan komt.  

▪ Met natuur en techniek leren de kinderen waarom mensen, dieren en planten kunnen leven. Leren 
ze meer over de seizoenen en het weer. En komt er van alles over techniek aan bod. 

 

Schrijven 
Klinkers 

 
Verkeer 

Let’s go 

 
Muziek/drama  

123Zing en Drama moet je doen.  
 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt via Social Schools verzonden. Hierin vindt u de belangrijkste informatie voor de 
aankomende maand en een terugblik op alle gebeurtenissen in de klas. Op onze website kunt u foto’s 

en andere belangrijke informatie vinden, zie www.obsjulesverne.nl 
Daarnaast krijgt u groepsgerichte berichten via Social Schools. 

 
Afwezigheid kinderen/leerkracht 

• Is uw kind ziek, graag tussen 8.00 uur en 8.30 uur (telefonisch) ziek melden. Mocht het niet 

lukken om dit telefonisch te doen dan kunt u ons altijd mailen. U kunt de ziekmelding ook via 

Social Schools melden. 

• Bij ziekte van de leerkracht proberen we via de invalpool een invaller te regelen, dan wordt 
gekeken of de duo kan invallen en daarna zoeken intern met een andere leerkracht van de school. 

Is er dan nog niemand gevonden dan gaan we de groep verdelen over andere groepen. Pas in 
uitzonderlijke gevallen sturen we de kinderen naar huis. 

 

Verlof 

• Er wordt alleen verlof gegeven voor belangrijke zaken. 

• Verlof wordt alleen gegeven na het invullen van het verlof formulier. 

• Verlofformulieren kunnen bij de directeur worden gehaald. 
• De regels over verlof verlenen staan in de schoolgids.  

 

Nog vragen? 
Met deze informatie hopen wij u nu alvast een goed beeld te geven over het komende schooljaar. 

http://www.obsjulesverne.nl/


Er vinden regelmatig inloopmomenten plaats zodat u uw kind aan het werk kunt zien. Deze dagen zijn 

terug te vinden in de jaarkalender. We hopen u dan te mogen ontmoeten. 
 

Als u nog vragen heeft over deze informatie, over de leerstof die uw kind in groep 5 krijgt of als u iets 
met betrekking tot uw kind wil bespreken, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen of even de 

klas binnen lopen. 

 
We gaan er een fijn jaar van maken met elkaar! 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Noa Vink en Ruben Verheul 


