
Welkom in het 6de leerjaar! 
Kenmerkend voor onze klasgroep:  

- Taal:  

Met behulp van verschillende tekstsoorten worden volgende zaken verder ingeoefend: 

schematiseren, samenvatten, signaal- en sleutelwoorden herkennen, …  

Voor spelling en taalwijs wordt het werken met het loepje op zelfstandige basis 

gestimuleerd.  

 

- Rekenen: 

De leerstof van het voorbije schooljaar wordt in het zesde leerjaar eerst herhaald en 

daarna verdiepend ingezet. Het zelfstandig kunnen werken met het ‘Katapultje’ wordt ook 

aangemoedigd. Daarbij leren kinderen op een verantwoorde manier zelf opdrachten te 

corrigeren.  

 

- Godsdienst: 

We gaan op weg met Paulus. Aan de hand van geloofsverhalen doorlopen we het kerkelijk 

jaar waarbij er extra aandacht gaat naar de plechtige communie. We maken verder kennis 

met andere godsdiensten en culturen, staan stil bij hun waarden en gaan op zoek naar 

gelijkenissen en verschillen met het eigen geloof. 

 

- Wereldoriëntatie: 

We kijken met een ruime blik op de wereld door o.a. gebruik te maken van de atlas en staan 

stil bij het klimaat. Daarnaast doorkruisen we de historische periodes waarbij we de eigen 

geschiedenis als uitgangspunt nemen. . Ook verschillende andere thema’s  waarin ruimte, 

tijd, natuur en maatschappij komen aan bod en dit a.d.h.v. het nieuwe leerplan ZILL, 

uitgewerkt per graad.  

 

- Frans: 

De aandacht ligt op het mondeling taalgebruik en 

de spreekdurf, maar ook lezen, luisteren en 

schrijven worden verder geoefend.  Daarbij 

bereiden we de woordenschat verder uit en staan 

we stil bij taalsystematiek. Hiervoor werken we 

met een duidelijk gestructureerd leerwerkboek.  

 

- Leren leren: 

Er wordt verder gebouwd op de structuur van het 5de 

leerjaar waarbij het zelfstandig plannen primeert.  

Bij het leren studeren staan onder ander structuur 

aanbrengen in teksten en webschema’s maken in de 

belangstelling.  

Een schoolse werkhouding, zowel thuis als in de klas wordt 

gestimuleerd als voorbereiding op het secundair onderwijs 

 



- Uitstappen:  

De geplande uitstappen sluiten aan bij de thema’s wereldoriëntatie. Zo plannen we jaarlijks 

een stads- en/of bosklas en dit met de volledige derde graad.  


