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Taal
Bij taal en spelling werken we met blokken 
van vier weken. Na de derde week nemen 
we een controledictee af en in de laatste 
week herhalen we de stof. Bij elke nieuwe 
spellingregel krijgen de kinderen een 
oefenblad mee naar huis. 
Nieuw in groep 5: voorzetsel en bijvoeglijke 
naamwoorden, verleden en tegenwoordige 
tijd, persoonsvorm en onderwerp. 

Lezen
Bij het vak lezen leren de kinderen ook 
begrijpend lezen: voor het eerst zelf 
stukjes tekst lezen, waaronder de vragen 
en antwoorden bij een toets. 

Presenteren
In groep 4 hebben de kinderen er al 
kennis mee gemaakt: de boekbespreking. 
In groep 5 gaan we ermee verder. De 
actualiteitenkring komt er dit jaar bij, na 
de herfstvakantie. In de kring vertelt een 
leerling wat er in het nieuws is, aan de hand 
van vijf stukjes die hij / zij zelf in de krant 
vindt: regio, Nederland, Europa, de wereld 
en een eigen onderwerp. Nóg een stapje 
verder is de spreekbeurt. Als een kind het 
zelf wil, mag hij of zij er na de kerstvakantie 
één geven.

Dit jaar krijgt 
wereldoriëntatie 
meer inhoud  
per vak.

Thuis oefenen
Er zijn volop mogelijkheden om 
thuis met uw kind te oefenen.  
Zoals de topo-toetsen, 
spelling en begrijpend lezen. 
Het programma Ambrasoft.nl 
helpt u daarbij. Uw inlogcode 
van vorig schooljaar blijft 
geldig. Nog geen inlogcode? 
Vraag er één aan de leerkracht. 

Deze vakken krijgt uw kind in groep 5:
Rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch 
lezen, spelling, schrijven, wereldoriëntatie 
(biologie, geschiedenis en aardrijkskunde), 
Engels, verkeer, gymnastiek, catechese, 
Kanjertraining  (sociale vaardigheid) en 
beeldende vorming (handvaardigheid, 
tekenen en muziek). De kinderen leren 
werken op laptops.

Aandacht voor verschillen
Op De Triangel zien we dat talenten van 
kinderen verschillen. We geven alle kinderen 
de aandacht die ze nodig hebben. Ook als 
ze wat meer tijd nodig hebben voor de stof 
of juist een extra uitdaging aankunnen. 

Leermethoden
Bij alle vakken gebruiken we de methode 
en werkwijze die u kent van eerdere 
schooljaren.

Rekenen
Net als in groep 4 werken we in groep 5  
ook met blokken van vier of vijf weken.  
Aan het eind van een blok is er een toets.
Nieuw in groep 5: alle tafels, deelsommen; 
deelsommen met rest; plus- en min-
sommen over de honderd en verkenning 
van het duizendtal. Daarnaast omtrek / 
oppervlakte, afmetingen en inhoudsmaten. 
We gaan verder met de analoge en  
digitale klok.

Beste ouders, 

In groep 4 is een stevig fundament gelegd voor onder 

meer taal, lezen en rekenen. In groep 5 bouwen we daarop 

verder. Dit jaar krijgt wereldoriëntatie meer inhoud per 

vak; voor biologie starten de kinderen bijvoorbeeld in april 

in de schooltuin. Ook beginnen we met presenteren in de 

actualiteitenkring en met A Different Day.  

Lees hier hoe het jaar eruit ziet.

Ambrasoft.nl


Engels
In groep 5 leren de kinderen aan de hand 
van thema’s woorden en vrijuit spreken.

Wereldoriëntatie
Nieuw: na de herfstvakantie beginnen 
we met topografie (topo). Daar horen 
zes toetsen bij, verdeeld over het jaar. 
Een week voor de toets krijgt uw kind het 
oefenblad mee naar huis.
Nieuw: voor biologie starten de kinderen 
in april in de schooltuinen: twee uur per 
week zaaien, planten en wieden. Hierover 
ontvangt u nog een informatiebrief. 

Gymnastiek
Twee keer per week is er gymnastiek. Via 
Parro weet u wanneer de gymkleren mee 
naar school moeten.  
Let op: douchen na de gymles is verplicht. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
De Kanjertraining gaat over weerbaar 
en jezelf durven zijn. We geven de 
Kanjertraining in alle groepen, dus ook 
in groep 5. U leest er meer over in de 
schoolgids, hoofdstuk 3.6.   

Creatief
Ook in groep 5 is er veel tijd voor tekenen, 
knutselen en muziek. 

Catechese 
Meester Hans vertelt in de klas bijbel-
verhalen en praat er met de kinderen over.

A Different Day
Van groep 5 t/m 8 kunnen 
meer- en hoogbegaafde 
kinderen meedoen met A 
Different Day. Alle kinderen 
in groep 5 worden daarvoor 
getest en geanalyseerd. Dat 
gebeurt in november. Vooraf 
informeren we u hierover.

Rapport- en oudergesprek 
In groep 5 wordt u twee keer uitgenodigd 
voor een gesprek: het startgesprek in 
september en het rapportgesprek in 
januari/ februari. Voor het rapportgesprek  
nemen we ook de resultaten van de 
landelijke Cito-toets mee.
Als u de leerkracht op een ander moment 
wilt spreken of een afspraak wilt maken, 
dan kunt u haar / hem het beste even 
aanspreken na de les. Zie ook ‘Contact! 
Ouderparticipatie en communicatie op kbs 
De Triangel’ op de website. 
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We geven  
de Kanjertraining  

in alle groepen, dus 
ook in groep 5.
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Uitjes enzo 
De Triangel organiseert het hele jaar 
door leuke, leerzame en gezellige uitjes 
en evenementen. Een aantal daarvan zijn 
‘schoolbreed’; daarover leest u meer in de 
schoolgids. 

Specifiek voor groep 5 zijn deze 
activiteiten:
• Workshop Wind
• Op bezoek in de bibliotheek 
• Muziek “Moet je horen in die toren”
• Kunstenaar in de klas
• Een surprise maken met sinterklaas: 

in groep 5 voor het eerst! 
TIP: Gelooft uw kind in de Sint? 
Bespreek het even met de leerkracht. 

TIPS + VERZOEK
▲ Met de app Parro bent u op de hoogte van praktische schoolzaken

▲ De leerkracht vraagt ouders af en toe mee te helpen in de klas 

▲ Van de klassenouder hoort u nieuws over bijvoorbeeld klassenuitjes of 
 wanneer hulp wordt gevraagd voor hoofdluiscontrole of de schooltuinen

▲ Praktische zaken die gelden voor de hele school, zoals hoofdluiscontrole 
 en overblijven vindt u op https://detriangel.net/

▲ Vriendelijk verzoek:
• Geeft u  op woensdag een stukje fruit mee?  

• Vergeet u niet een handdoekje mee te geven voor het douchen na de gymles? 

• Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren. Voor de planning op school:  
wilt u vooraf laten weten wanneer uw kind zijn/haar verjaardag viert? 
En geeft u iets (gezonds) mee dat snel en makkelijk uitdeelt? Zie ook 
ons voedingsbeleid onder https://detriangel.net/school/protocollen
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