Huiswerk in groep 6
Huiswerk waarbij presenteren centraal staat
- Boekbespreking (voor de kerstvakantie)
- Spreekbeurt (na de kerstvakantie)
Huiswerk op de computer
- Ambrasoft
De activatiecode heeft u vorig jaar ontvangen.
We oefenen in groep 6 voor rekenen en (werkwoord)spelling thuis op de computer.
De leerkracht kan op school controleren in hoeverre kinderen oefenen en hoe ze scoren. Op
basis van de resultaten in de klas, beslist de leerkracht welke onderdelen voor uw
zoon/dochter ‘klaargezet’ worden.
Advies: oefen een aantal momenten per week een kwartiertje. Dit is effectiever dan eenmaal
per week een uur. Het is ook fijn wanneer u samen met uw kind achter de computer gaat
zitten om op deze manier eventueel te helpen en te stimuleren.
- TopoMaster
Onze methode voor topografie is digitaal. In groep 6 zal de topografie van Nederland aan
bod komen. Vervolgens leren de kinderen de topografie van Europa (groep 7) en de wereld
(groep 8). De module ‘Nederland’ bestaat uit 15 levels. Per level zullen de leerlingen
ongeveer 15 tot 30 minuten aan het spelen zijn, dus het zal in totaal 6 à 7 uur in beslag gaan
nemen. Na drie levels volgt er een papieren toets in de klas. De methode werkt met levels,
sterren en andere game-elementen. De methode heeft onlangs een prijs gevonden omdat
het een goede en stimulerende methode is.
Advies: spreek een vaste dag af wanneer uw kind met TopoMaster bezig gaat.
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Wachtwoord:

Belangrijk: heeft u thuis geen computer, kunt u wellicht afspreken met uw kind dat hij/zij
tweemaal per week in de bibliotheek op de computer oefent. U mag ook met mij overleggen
of het na schooltijd kan op school.
Overig huiswerk: wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur) en Engels
Vanaf de kerstvakantie zal uw kind na ieder hoofdstuk een leerblad meekrijgen om te leren
voor de toets. Ze krijgen hier een week de tijd voor. We doen dit ter voorbereiding op het
studeren op de middelbare school. In groep 5 en begin groep 6 oefenen we dit op school.
Eind groep 6 en in groep 7/8 verwachten we dat kinderen dit zelfstandig thuis doen.
Na ieder hoofdstuk is er een toets. Uw zoon/dochter krijgt hier een cijfer voor.

Lezen = belangrijk!
Graag wil ik u meegeven dat lezen van grote waarde is voor de ontwikkeling van uw kind.
Door véél te lezen, leert uw kind beter te lezen en leert hij/zij veel nieuwe woorden. Dit is bij
begrijpend lezen zeer belangrijk. Eigenlijk zou ieder kind elke dag een kwartiertje moeten
lezen.
Tips:
- Ga regelmatig samen naar de bibliotheek om leuke
boeken te zoeken. Leesmotivatie is zeer belangrijk! Help
uw kind ook met zoeken naar boeken (Vijf vinger test).
- Een stripje of informatief boek is ook lezen! Probeer
verschillende soorten teksten te lezen. Een stukje uit de
krant, een gedicht of een recept is net zo goed lezen.
- Lees samen een boek. De ene bladzijde leest u voor, de
andere leest uw zoon/dochter hardop voor. Op deze
manier blijven ook zwakkere lezers gemotiveerd. En ieder
kind geniet van de aandacht van het samenlezen.
- Heeft u nog jongere kinderen of is er een jonger
buurmeisje/jongen? Laat uw zoon/dochter prentenboeken
of andere verhalen voorlezen. Beide partijen winnen ermee!
- Voorlezen is goed voor de woordenschat en taalontwikkeling. Sommige ouders denken dat
voorlezen niet meer leuk of nodig is voor kinderen ouder dan zes jaar. Dit is niet waar. Alle
kinderen genieten van een verhaal. Tip: praat over het verhaal samen. Hoe zal het verder
gaan? Wat zou jij doen als jij de hoofdpersoon was? Vond je het een leuk stukje? Enz.
- Wilt u uw kind helpen om een betere lezer te worden? Gebruik de manier: voor-koor-door.
Voor= u leest een stukje (alinea bijvoorbeeld) voor aan uw kind
Koor = u leest hetzelfde stukje samen hardop met uw kind
Door = uw kind leest het stukje nu zelf hardop voor
Belangrijk: hapert uw kind of ziet u de twijfel, help dan gelijk! Laat uw kind niet
aanmodderen maar vul aan/zeg voor. Dit is beter voor de leesontwikkeling.

Ik wens u samen met uw kind véél leesplezier samen!

