RAPPORTEN EN
RAPPORTGESPREKKEN

COMMUNICATIE

De leerlingen krijgen jaarlijks drie rapporten
via MijnRapportfolio. Een week voordat het
rapport wordt geüpload ontvangt u via de
basisschoolapp een uitnodiging om in te
schrijven voor een gesprek. Het kennismakingsgesprek vindt plaats in de klas. De
overige gesprekken vinden via Teams plaats.
Mocht u een gesprek liever in de klas willen
voeren dan kunt u dat aangeven bij de
groepsleerkracht.

Alle communicatie verloopt in principe via
de Basisschoolapp. Daarnaast verwijzen wij u
graag naar de splinternieuwe website
www.obskoolhoven.nl. Mocht u geen toegang hebben tot de schoolapp of het digitaal
rapportfolio van uw kind dan kunt u de
handleidingen vinden op de website onder
het kopje links.
Mocht u een vraag hebben aan de leerkracht
van uw kind dan kunt u contact
opnemen via onderstaande e-mailadressen.
6A
moniek.wilson@opmaatgroep.com
joost.deweert@opmaatgroep.com
6B
patrick.vanzon@opmaatgroep.com
marijn.fortuin@opmaatgroep.com
6C
yvonne.brosens@opmaatgroep.com
joost.deweert@opmaatgroep.com
6D
natasja.vanbeurden@opmaatgroep.com

Openbare Basisschool Koolhoven
Koolhovenlaan 1a
5036 TK Tilburg
tel: 013 - 456 56 80
e-mail: koolhoven@opmaatgroep.com

POSITIEF

NIEUWSGIERIG

Een nieuw schooljaar! Dit
jaar zit uw kind in groep 6
op de Grote Beemd. Vanwege de huidige situatie kan het
openhuis helaas niet doorgaan.
Met behulp van deze folder willen
wij u graag informeren over de belangrijke zaken van groep 6.

OPEN

SAMEN

KANSRIJK

REKENEN

Dit schooljaar gaan we
starten met een nieuwe
methode, Getal & Ruimte Junior. De rekenlessen worden
aangeboden volgens de principes van EDI. We besteden
aandacht aan:
* Rijgend en cijferend optellen en aftrekken
* Vermenigvuldigen (36 x 43)
en delen (180:3)
* Tijd (analoge en digitale
klok) en geld
* Metriekstelstel
* Breuken
* Grafieken en tabellen

LIST

Op OBS Koolhoven streven
wij ernaar dat alle leerlingen
gemotiveerde en strategische lezers worden, die lezen
om te leren en voor hun plezier. Om dit doel te bereiken
lezen de kinderen dagelijks
van 08.30u tot 09.00u in leeftijdsadequate boeken. Deze
boeken worden door de
kinderen zelf gekozen in de
schoolbibliotheek. De leerlingen lezen zelfstandig of
kunnen tutor zijn bij jongere
kinderen. De leerkracht voert
tijdens het lezen gesprekjes
met de kinderen om te ach-

terhalen of het boek aansluit
bij het leesniveau en
leesbegrip van de leerling.
Daarnaast geeft de leerkracht
regelmatig een boekenbabbel om kinderen te enthousiasmeren.

SCHRIJVEN

Op OBS Koolhoven leren
de leerlingen schrijven in
blokschrift met behulp van
de methode Pennenstreken.
In groep 6 herhalen wij de
aangeboden letters. Er is
aandacht voor het verbeteren van de leesbaarheid en
het schrijftempo.

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING

GROEP 6
TAAL

Wij werken met de methode taalverhaal.nu
welke bestaat uit twee onderdelen: woordenschat en woord- en zinsbouw.
Bij woordenschat wordt gewerkt met
woorden rondom een thema. Bij woord- en
zinsbouw worden de woordsoorten verder
uitgediept. Denk hierbij aan trappen van
vergelijking, onderwerp en persoonsvorm.

SPELLING

Ook de spellingslessen worden aangeboden
met behulp van de methode taalverhaal.nu
In groep 6 worden de spellingscategorieën
van de voorgaande jaren herhaald en verder
uitgebreid met meerdere spellingscategorieën in één woord. Werkwoordspelling wordt
verder uitgebreid naar verleden tijd van
zwakke werkwoorden.

ENGELS

De leerlingen krijgen wekelijks Engelse les.
Tijdens de Engelse les krijgen de leerlingen
woorden aangeboden die aansluiten bij het
thema dat centraal staat. De woorden worden
op verschillende manieren aangeboden via
de methode Take it easy. Plezier in het leren
van een nieuwe taal staat hierbij voorop.

STUDIEVAARDIGHEDEN

Met de methode blits leren de leerlingen
informatie uit verschillende bronnen te selecteren, beoordelen, verwerken en toepassen.
Dit is in onze moderne maatschappij onmisbaar. De wereld ontwikkelt zich snel en via de
moderne media krijgen leerlingen meer informatie te verwerken dan ooit. Blits wordt twee
keer per week aangeboden. De eerste les zal
klassikaal worden behandeld. De tweede les is
een digitale verwerking van de eerste les.

WERELD ORIËNTATIE

Hiervoor gebruiken wij de methode DaVinci.
DaVinci integreert de drie vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We werken
in groep 6 rondom 3 thema’s. De thema’s in
groep 6 zijn: Egyptenaren, Grieken en Romeinen en Middeleeuwen.
Twee keer per week staat wereld oriëntatie op
het programma. De eerste les is een klassikale theorie les. De tweede les is een digitale
verwerkingsopdracht.
Elk thema wordt afgesloten met een creatieve
eindopdracht.
Naast DaVinci bieden wij verkeer en topo aan.
Topografie is in groep 6 gericht op Nederland.

EDI

Op OBS Koolhoven geven alle leerkrachten
instructie volgens de principes van EDI. Het
doel van EDI is de leerstof succesvol aanleren
aan alle leerlingen. De sterke, de gemiddelde
én de risicoleerlingen. Een aantal kenmerken
van een EDI les zijn één doel per les, een heldere opbouw van instructie naar zelfstandige
verwerking, stellen van controle van begrip
vragen en alle leerlingen activeren.

WEEKTAAK

De leerlingen krijgen wekelijks een weektaak.
De weektaak zetten wij in voor herhaling en
verdieping van de leerdoelen.
Daarnaast werken de leerlingen op deze wijze
aan plannen, nakijken, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Op vrijdag dienen
alle leerlingen de weektaak af te hebben.

GYM

De leerlingen krijgen 2 keer per week gymles.
Eén gymles wordt gegeven door een vakleerkracht, de andere door de groepsleerkracht.
Het is van belang dat uw kind op de juiste dag
zijn gymkleding en gymschoenen meeneemt.
6A woensdag en vrijdag
6B maandag en vrijdag
6C donderdag en vrijdag
6D dinsdag en vrijdag

VERJAARDAGEN

De kinderen mogen hun verjaardag vieren
in de klas en iets lekkers trakteren. Graag
vooraf een geschikte dag afspreken met de
groepsleerkracht.

HANDVAARDIGHEID EN MUZIEK

In de loop van het schooljaar krijgen de
leerlingen één keer per week huiswerk. Het
huiswerk wordt op school nabesproken.

De lessen Beeldende Vorming en Muziek worden gegeven door vakspecialisten. Juf Henrike of juf Suzanne komen elke week een uur in
de klas en laten de leerlingen kennis maken
met verschillende materialen en technieken,
kunstenaars, componisten en muziekstijlen.

KRINGEN

Waar mogelijk sluiten de lessen aan op de
actuele thema’s in de groep.

HUISWERK

Na de herfstvakantie starten we met de kringen. In groep 6 presenteren de leerlingen een
boekenkring, spreekbeurt en een vertelkring.

