Groep 6 informatie schooljaar 2020-2021
Beste ouders,
Dit jaar is er, vanwege de coronamaatregelen, geen gezamenlijke informatieavond.
De groepsspecifieke informatie komt dus nu op deze wijze naar u toe.
In vogelvlucht neem ik een aantal zaken door; als er vragen zijn, dan kunnen die aan
bod komen bij de startgesprekken die vanaf 7 september a.s gaan plaatsvinden.
Kort voorstellen:
Stefan Verzijl:
Mijn naam is Stefan Verzijl. Ik ben 23 jaar en ben sinds een half jaar afgestudeerd
aan de Pabo in Breda. Ik sta op maandag t/m donderdag in groep 6 en op vrijdag
ben ik te vinden in groep 7. Vorig jaar heb ik eveneens groep 6 gehad met Martin.
Dit jaar doe ik dit samen met Ingrid.
Ingrid Simjouw:
Hallo beste ouders,
Ik ben Ingrid Simjouw, werk al bijna 20 jaar op de Wildert. Daarvoor heb ik nog 10
jaar in Amsterdam voor verschillende groepen gestaan. Ik heb ervaring in alle
groepen, van kleuters tot en met groep 8. Ik vind dat iedere leeftijd iets leuks en
verrassends heeft. Ik ga ook iedere dag met plezier naar mijn werk.
Ik ben verder ook stagecoach, bovenbouwcoördinator en vertrouwenspersoon op
school. Ook zit ik in de MR. Ik begeleid ook de startende leerkrachten op de Wildert.
Dit jaar sta ik 3 dagen in groep 8 en elke vrijdag in groep 6.
Om de week ben ik een maandag vrij en de andere maandagen werk ik op school
aan mijn andere taken.
Jammer dat we dit jaar niet echt kennis kunnen maken in de groep maar mochten
jullie iets willen vragen dan kunnen jullie altijd contact opnemen met mij.
Carmen Charleston:
Hoi!
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Carmen Charleston en ben 18 jaar. Op dit
moment zit ik in mijn laatste jaar van de opleiding Onderwijsassistent, die ik
volg op het Vitalis College in Breda. Voor deze opleiding zal ik aankomend
jaar 3 dagen per week stage komen lopen op de Wildert, waar ik erg veel zin
in heb! Elke maandag-, dinsdag- en woensdagochtenden zal ik voornamelijk
te vinden zijn in groep 6 en in de middagen ben ik ergens in de
schoolgangen te vinden.
Naast mijn opleiding doe ik aan dansen en vind ik het leuk om met mijn
vrienden en familie iets leuks te doen. Na deze opleiding wil ik graag naar de
PABO toe, om uiteindelijk ook als Juf Carmen voor de klas te staan. Dit was
even kort en krachtig iets over mezelf, maar kom gerust een keer gezellig
een praatje maken.
Gesprekkencyclus:

Het hele jaar door kunnen jullie bij ons terecht als er zaken zijn die jullie met ons
willen bespreken, dit zullen wij andersom ook zeker doen. Maar er zijn ook vaste
momenten in het jaar waarop er oudergesprekken gepland staan. Hieronder zullen
wij jullie kort de cyclus laten zien:
September
November
Januari/februari
Juni/juli

Startgesprekken
1e rapport en oudergesprekken
Afname Cito en facultatieve
oudergesprekken
Afname Cito, tweede rapport en
rapportgesprekken

Contact:
Belangrijk is om de lijnen kort te houden wanneer er situaties spelen waar we elkaar
van op de hoogte zouden moeten stellen. Wij zijn bereikbaar via het ouderportaal of
via e-mail (sverzijl@markantonderwijs.nl of isimjouw@markantonderwijs.nl). Bij
vragen kunt u altijd bij één van ons beiden terecht.
Hieronder zal ik kort per vak bespreken wat de hoofdlijnen zijn m.b.t. hoe we dit vak
geven.
Taal: Methode Taal op Maat 6
8 thema’s met aansluitend 2 toetsen; Kijk op Taal en Woordenschat.
Er wordt gewerkt in een werkboek en in een schrift.
Spelling: Methode Spelling op Maat 6
Inoefenen vooral op Snappet, oefenlessen en flitslessen. Aan het einde van elk blok
een zinnen- en een woorddictee, dit wordt op papier gedaan. Ook bij Spelling zijn 8
thema’s. Op vrijdag wordt spelling op papier gedaan.
Begrijpend Lezen / woordenschat: Nieuwsbegrip
Wij volgen Nieuwsbegrip, elke week een nieuw actueel thema in verschillende
tekstniveaus. De vragen worden op Snappet gemaakt. Woordenschat wordt als
huiswerk opgegeven.
Schrijven: Methode Pennenstreken 6
In de bovenbouw ligt de nadruk bij het schrijven op een vlot en leesbaar handschrift.
Rekenen: Wereld in Getallen (WIG)
Tot en met groep 7 werken we met deze nieuwe methode, volledig digitaal, via
Snappet. Er zijn 9 blokken per schooljaar, er wordt gewerkt volgens inzichtelijk
rekenen. De leerstof wordt dus echt anders aangeboden dan bij Reken Zeker, onze
‘oude’methode’.

4x Wijzer; Natuur/ Aardrijkskunde/ Geschiedenis
Dit jaar hebben we 9 periodes van 4x Wijzer ingepland, twee thema’s schoolbreed,
drie met de Bouw en vier in de eigen klas. Groep 6 start met Oost-Nederland.

Verkeer: Let’s Go 6
Een nieuwe methode voor verkeersonderwijs! In de onderbouw helemaal digitaal, in
de bovenbouw digitaal met een werkboek.
Engels: Real English 6
Engels in de praktijk, met bijbehorend Workbook.
Tekenen/ Handvaardigheid
Wordt wekelijks gegeven op vrijdag door juf Ingrid. Afwisselend tussen
tekenonderwijs en handvaardigheid.
Gymnastiek:
Elke week op maandag van 9:30-10:30 wordt de gymles gegeven door 2 studenten
van Breda Actief. Stefan is hierbij aanwezig en zal altijd eindverantwoordelijk zijn
over de groep en de veiligheid.
Schoolbieb:
Elke week op donderdag kunnen de kinderen verschillende boeken ‘lenen’ bij de
schoolbieb.
Huiswerk
Wekelijks op dinsdag krijgen de leerlingen huiswerk mee. Zij maken woordenschat
via Snappet. Dit moet donderdagochtend klaar zijn.
Werkstuk/ Presentatie
In de eerste helft van het jaar houden de leerlingen een boekbespreking. In de
tweede helft van het schooljaar maken leerlingen een werkstuk en geven zij hierover
klassikaal een presentatie.
Mochten hier vragen over zijn, kunt u zoals eerder benoemd tijdens het
startgesprek hierop terugkomen.
Met vriendelijke groet,
Stefan Verzijl, Ingrid Simjouw en Carmen Charleston

