
Groep 6, het jaar waarin de meeste kinderen een tiener worden. Voor het eerst de bovenbouw. Dat 

kan spannend zijn. Hieronder wordt het zesde schooljaar kort beschreven. 

 

Vanaf groep 6 zijn kinderen voortaan bovenbouwleerlingen. De verwachting die wij van deze 

kinderen hebben wordt dan ook steeds hoger. Zo houden zij voortaan een aantekeningenschrift bij. 

Daarin staan strategieën en voorbeelden van de vakken rekenen, taal en spelling. Deze vullen zij aan 

bij elke nieuwe strategie of categorie die zij leren.  

Bij rekenen leren de kinderen de telrij tot en met 100.000. Zij leren getallen eerst kolomsgewijs en 

daarna cijferend optellen en aftrekken. De kommagetallen komen voor het eerst de hoek om kijken, 

net zoals omtrek en oppervlakte. Ook de eerste stappen op het gebied van breuken worden gezet in 

dit schooljaar.  

Negen nieuwe categorieën komen aan bod bij spelling. Bijvoorbeeld caféwoorden (met een streepje 

op de é) en routewoorden (ik hoor de ‘oe’ maar schrijf de ‘ou’). Daarnaast is er ook veel aandacht 

voor woordsoorten, zoals het bijvoeglijke naamwoord. Ook leren kinderen voor het eerst goed naar 

de werkwoordspelling kijken. Dat onderdeel komt vanaf blok 3 op de toets terug. De getoetste 

onderdelen zijn voortaan: spelling, werkwoorden en grammatica.  

Een compleet nieuw vak is Blits. Deze methode leert kinderen verschillende studievaardigheden. 

Bijvoorbeeld hoe een register werkt, hoe je coördinaten moet lezen of hoe je een boomdiagram 

leest. Er zijn in totaal vier blokken. Elk blok bestaat uit zes lessen. Les 5 en les 6 zijn lessen waarin 

kinderen kunnen oefenen met de nieuwe doelen. Aan het eind van elk blok is een afsluitende toets. 

Deze toets bestaat uit 16 meerkeuzevragen.  

De zaakvakken gaan verder waar deze in groep 5 zijn geëindigd. Zo vervolgd tijdzaken (geschiedenis) 

bij het tijdvak van ‘Regenten en vorsten’. In dit schooljaar leren de kinderen in blok 4 over de 

wereldoorlogen en de Holocaust. Een onderwerp waarbij ouders vooraf altijd bericht worden. Hierbij 

hebben kinderen namelijk vaak veel vragen. Bij natuurzaken (biologie) komt onder andere 

voortplanting bij dieren aan bod. Wereldzaken (aardrijkskunde) focust zich in dit schooljaar op 

Nederland. Kinderen leren welke grondsoorten er allemaal zijn en waar deze vooral voor gebruikt 

worden. Vanaf dit schooljaar is topografie ook een onderdeel van elk blok. Dit start eerst met 

provinciën en hun hoofdsteden, daarna zoomen we in op het noorden, oosten, zuiden en westen. Bij 

wereldzaken zijn er voortaan twee toetsen, een bloktoets en een topotoets. 

Op het gebied van presenteren is er dit schooljaar aandacht voor een boekenbeurt en een 

spreekbeurt. Vooraf krijgt u altijd informatie over wat hierin moet komen te staan. Het is de 

bedoeling dat uw kind hier thuis aan werkt. Wanneer dit niet mogelijk is omdat er geen device 

aanwezig is, kunt u een afspraak maken met uw leerkracht. Uw kind kan dan na schooltijd zelfstandig 

hieraan werken in de klas.   

 


