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PC/RK Het Kompas

Even voorstellen…

Hoi allemaal! Mijn naam is (meester) Jesper. Ik ben 22 jaar
oud en woon in Vlissingen. Dit jaar ben ik afgestudeerd
aan de Pabo en ben ik begonnen als leraar op Het
Kompas. Na twee jaar stage te hebben gelopen bij juf
Kimberley wist ik dat ik hier graag wilde werken! Naast
mijn werk speel ik handbal bij HC Zeeland, kijk ik graag
voetbal en ga ik vaak op reis. Ik heb ontzettend veel zin
in dit jaar en heb er alle vertrouwen in dat wij samen er
een top jaar van kunnen maken.

Belangrijke
informatie & data
-Lestijden:
ma, di, do en vr:
8:10 – 14:10
wo: 8:10 – 12:10

-Gymtijden:
5a: ma & vr:
12:30 – 13:15

5B: ma: 13:20-14:05
Vr: 10:50 – 11:30

Hoi iedereen, leuk dat je onze flyer met informatie over
de groepen 5 leest. Zoals jullie vast weten ben ik
(meester) Martijn. Ik ben 34 jaar oud en woon te
Middelburg. Ik ben getrouwd met Miranda en heb twee
dochters: Jiske en Nomi. Inmiddels ben ik 14 jaar
werkzaam op Het Kompas.
In mijn vrije tijd loop ik graag hard, ga ik graag uit eten en
vind ik het leuk om naar het strand te gaan. Op vakantie
met de tent is ook een hobby van mij.
Ik vind het leuk om dit schooljaar in groep 5 te mogen
werken en heb er veel zin in om jullie weer veel nieuwe
dingen te leren.

-Pauzes:
Kleine: 9:40 – 9:55
Grote: 11:30 – 12:00

-Contact:
E-mail:
m.blommaert@onze
wijs.nl
j.linke@onzewijs.nl
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Wat doen we allemaal in groep 5?
Hoe ziet een lesweek eruit?

Dagelijks wordt er gewerkt aan rekenen, taal, spelling en technisch lezen. Daarnaast werken
we meerdere keren per week aan schrijven, begrijpend lezen, Faqta en creatieve vakken
als tekenen en handvaardigheid. Natuurlijk zijn we ook twee keer per week in de gymzaal te
vinden voor bewegingsonderwijs. Eén keer per week leren de kinderen Engels en wordt door
middel van Kwink aandacht besteed aan sociaal emotioneel leren (al vindt de sociaal
emotionele ontwikkeling en het leren hiervan constant plaats in de klas).

Faqta

Voor de wereld oriënterende vakken
gebruiken we vanaf dit schooljaar de
methode Faqta. Binnen de methode
wordt aandacht besteed aan
aardrijkskunde, geschiedenis en
biologie. De methode is grotendeels
online en wordt voortdurend voorzien
van nieuwe content. Leerlingen
worden betrokken bij lesstof door
filmpjes en uitdagende opdrachten.
Ook probeert Faqta de lesstof zo
dicht mogelijk bij de belevingswereld
van het kind te brengen. Naast de
online opdrachten werken de
kinderen ook opdrachten uit in de
werkboekjes.

Nieuwsbegrip

Pluspunt

Dit jaar gebruiken we de methode
Pluspunt voor rekenen, hierbij werken
de kinderen voor het grootste gedeelte
digitaal op hun chromebook. Om
lastige sommen in stapjes uit te rekenen
gebruiken ze het kladschrift of
wisbordje naast de chromebook. De
methode biedt de oefenstof, per
rekendoel, op maat aan. Dit wil zeggen
dat als een leerling bij een bepaald
onderdeel heel goed scoort, er
automatisch lastigere opgaven volgen.
Merkt het programma dat een leerling
moeite heeft met een bepaalde soort
som, dan doet het programma
automatisch een stapje terug voor dit
kind.

In groep 5 maken de leerlingen ook kennis met begrijpend lezen. Deze
vaardigheid proberen we de kinderen aan te leren door het gebruik van de
methode Nieuwsbegrip. Deze methode levert wekelijks teksten aan over actuele
onderwerpen. Daarnaast geeft een bijpassende uitzending van het Jeugdjournaal
de methode nog wat extra’s. Eén keer per week lezen we de actuele tekst en
gebruiken we strategieën om de tekst te begrijpen. De andere les van begrijpend
lezen vindt plaats met een alternatieve tekst waarin ook het woordenschatniveau
van de kinderen extra wordt aangesproken.
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Huiswerk & toetsen

In groep 5 krijgen de kinderen
elke donderdag huiswerk. Het
huiswerk krijgen de kinderen
mee naar huis in een
snelhechter. Voorin de
snelhechter staat wanneer het
huiswerk ingeleverd moet
worden (als het maakwerk
betreft) of wanneer er een toets
plaats zal vinden (als het
leerwerk betreft). Kunt u zorgen
voor begeleiding thuis m.b.t.
plannen van het maken of leren
van het huiswerk?

LIST lezen

Elke ochtend lezen we in onze
leesboeken van 8.30 tot 8.55 uur.
De les start met een
boekenbabbel door de
leerkracht over een interessant
boek. De kinderen lezen in de
stil-lees-groep zelfstandig in hun
eigen leesboek. Heeft het kind
AVI E4 nog niet behaald, dan
leest het kind als duo in de
hommelgroep, samen met een
ander kind.

Kwink

Voor sociaal-emotioneel leren gebruiken we op Het Kompas de methode Kwink. Door middel van
animatiefilmpjes, verschillende opdrachten en spelletjes wordt er gewerkt aan de vijf belangrijke
competenties van sociaal-emotioneel leren. Deze competenties zijn: besef hebben van jezelf, besef
hebben van de ander, keuzes kunnen maken, zelfmanagement en relaties kunnen hanteren. Naast
de reguliere lessen van Kwink wordt er de gehele week nog aandacht besteed aan het lesdoel in de
vorm van verschillende transitie oefeningen.

Thuiswerken bij ziekte 1

Door het Coronavirus komt het
voor dat leerlingen sneller thuis
dienen te blijven en niet naar
school kunnen. Dit terwijl ze
mogelijk nog niet eens heel erg
ziek zijn en normaal gesproken
gewoon op school zouden zijn.
We streven ernaar om uw kind
op de tweede dag van
afwezigheid van een
chromebook en enkele
werkschriften te voorzien. Deze
materialen kunnen worden

Thuiswerken bij ziekte 2
opgehaald om 8.10 uur of om
9.40 uur op het schoolplein bij de
leerkracht.
Via een beschikbare Google
Meet verbinding kan uw kind op
afgesproken tijdstippen
meekijken en meedoen met de
instructie van bepaalde
vakgebieden. Op deze manier
proberen we dat uw kind zo min
mogelijk leerstof mist en
zodoende geen leerachterstand
oploopt.
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Beste ouders(s)/verzorger(s), Mijn naam is Daisy Groote, ik ben 21 jaar en ik doe de
opleiding Onderwijs Assistente aan het Scalda in Goes. Ik zit in mijn tweede studiejaar van
deze opleiding en hiervoor kom ik op woensdag, donderdag en vrijdag stage lopen in
groep 5.
Ik heb mijn MBO diploma voor Management Assistente al behaald, maar ik kwam er achter
dat ik liever met kinderen werk en ik wil ze graag helpen om een goede ontwikkeling door
te maken. Ik hoop op een leuke tijd komend jaar en ook om u als ouder(s)/verzorger(s) te
leren kennen.
Groetjes,
Daisy Groote

Mijn naam is Demi Meeuwse, ik ben 18 jaar oud en tweedejaars studente op de PABO. Dit
jaar loop ik stage in groep 5B. Ik ben er elke maandag en ook twee keer een hele week. In
mijn vrije tijd ben ik graag bezig met sporten, gezellige dingen doen met vrienden en naar
het strand gaan. Ik hoop op deze school een leuke, leerzame tijd te hebben. Ik heb er in
ieder geval veel zin in!
Groetjes,
Demi

4

