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Inleiding 
 

Zit jouw kind dit jaar in groep 6? Dan wil je als ouder je kind natuurlijk goed 

voorbereiden. In dit boekje leggen we je in een notendop de belangrijkste 

ontwikkelingen van groep 6 uit. Zo kun jij je kind goed helpen tijdens dit 

belangrijke jaar. 

We gaan zowel dieper in op de sociaal-emotionele ontwikkeling die kinderen in 

groep 6 doormaken, als op de leerstofinhoud.  

Aan het einde van dit boekje weet jij… 

 

… wat je kind in groep 6 qua gedrag mee gaat maken 

… waarom je kind in groep 6 soms ander gedrag vertoont 

… welke leerstof je kind krijgt op de gebieden van rekenen, taal, spelling en 

zaakvakken 

… welke andere vaardigheden kinderen in groep 6 gaan leren 

… hoe jij je kind optimaal kan begeleiden om van groep 6 een goed jaar te 

maken 

… wat je moet doen als je bang bent dat je kind uitvalt of een achterstand 

heeft. 

 

Mocht je na afloop van dit boekje nog  vragen hebben? Stel ze dan gerust via 

www.vragenoverschool.nl/contact 

  

  

http://www.vragenoverschool.nl/contact
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Sociaal-emotioneel 
 

Er staat kinderen in groep 6 veel te wachten. Waar groep 5 nog vrij speels was, 

wordt het in groep 6 als een stukje serieuzer. Veel kinderen hebben de tijd 

nodig om daar aan te wennen. 

De groepsvorming staat voor een deel nog vast na groep 5, maar in groep 6 

maken de meeste kinderen in rap tempo een grote ontwikkeling door. 

Vriendschappen die voorheen normaal waren, zijn nu ineens niet meer 

vanzelfsprekend. 

 

Stemmingswisselingen 

Sommige kinderen kunnen te maken krijgen met stemmingswisselingen, 

onzekerheden, faalangst en driftbuien. Dat komt omdat voor veel kinderen op 

9- en 10-jarige leeftijd de puberteit al begint. Als ouder is dit niet iets om je 

zorgen over te maken, maar wel iets dat je in de gaten moet houden. 
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Na schooltijd 

Na school zullen kinderen in groep 6 zich meer gaan terugtrekken of juist met 

vriendjes gaan spelen. Het is belangrijk om goed op de hoogte te blijven van 

wat er bij je kind speelt, zonder al te bemoeizuchtig te zijn. 

 

Plannen en organiseren 

In groep 6 wordt kinderen plannen 

geleerd. Dat betekent dat ze de 

verantwoordelijkheid krijgen over 

(een deel van) hun werk. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een 

weektaak of door middel van 

huiswerk.  

Het plannen en organiseren van het 

te maken werk kan voor kinderen 

even wennen zijn. Op school zal hier 

begeleiding voor zijn, maar het is 

niet verkeerd om als ouder ook je 

steentje bij te dragen.  

 

Tips voor ouders 

Enkele tips voor ouders: 

1. Vraag of je kind er na schooltijd behoefte aan heeft om over school te 

praten of dit liever op een later moment doet. 

2. Met het oog op plannen en organiseren kan het goed zijn om een agenda 

te kopen waar je je kind het huiswerk in laat schrijven. 

3. Spreek een vast moment af om huiswerk te maken. 

4. Geef je kind meer ruimte. Het is voor jou ook even wennen om te zien 

dat je kind zelfstandiger begint te worden, maar als je de ruimte geeft, 

zal je hier zeker waardering voor krijgen. 

5. Wees voorzichtig met je mening over bepaalde kinderen. Vriendjes en 

vriendinnetjes komen en gaan. Kinderen in groep 6 veranderen snel. 
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Kinderen kunnen zelf heel goed bepalen met wie ze graag spelen en met 

wie minder graag. Daar hebben ze een volwassen mening niet voor 

nodig! 

6. Doe regelmatig leuke dingen met je kind: ga erop uit, speel een spelletje 

of kijk een film. Zorg dat je goed in contact blijft staan. Het is in deze fase 

erg belangrijk dat kinderen weten dat ze onvoorwaardelijk op je terug 

kunnen vallen. 

7. Kijk er niet van op dat je stoere zoon of dochter op sommige momenten 

weer heel klein kan zijn. Dit hoort bij de ontwikkeling. 
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Leren en ontwikkelen 
 

Op het gebied van leren gaat er in groep 6 ook veel veranderen. De start van 

het lezen, rekenen, taal en spelling is intussen geweest. In groep 3, 4 en 5 werd 

de basis geboden. Het is nu tijd om van die basis de verdieping op te zoeken. 

 

Van technisch naar begrijpend lezen 

Technisch lezen is het echte “leren lezen”, oftewel het kunnen omzetten van 

letters en woorden in klanken. Daar is in groep 4 en 5 ook begrip bij komen 

kijken, maar vanaf groep 6 voert dat begrijpend lezen toch echt de boventoon. 

Kinderen moeten hoofdgedachten, kernzinnen en feiten en meningen uit 

teksten kunnen filteren, kunnen bepalen wat de schrijver met het bericht wil 

bereiken en zelf een tekst aan kunnen vullen. 

 

Boekenbeurten, spreekbeurten en werkstukken 

Taalonderwijs wordt breed opgepakt. In combinatie met het stukje “plannen en 

organiseren” krijgen kinderen ook een boekenbeurt, spreekbeurt en werkstuk 

in groep 6 te maken! Het wordt dus een druk jaar, maar wel een jaar waarin 

kinderen heel veel zullen opsteken. 
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Een boekenbeurt gaat over een boek dat kinderen gelezen hebben. In deze 

kring bespreken ze het boek, delen ze informatie over de schrijver en geven ze 

hun mening. 

Een spreekbeurt behandelt een bepaald onderwerp waar kinderen zich in 

hebben verdiept. Ze zoeken dit thuis uit en bereiden dit voor. Daarna voeren ze 

de spreekbeurt uit voor de klas. 

Een werkstuk lijkt erg op een spreekbeurt, maar beperkt zich tot het 

onderzoek. Kinderen zoeken informatie uit over een bepaald onderwerp, 

schrijven dit in hun eigen woorden en leveren dat in. 

 

Taal en spelling 

Binnen spelling gaan kinderen zich vastbijten in enkele nieuwe strategieën en 

categorieën op het gebied van grammatica. Ook leren de kinderen heel veel 

nieuwe woorden aan, zoals: 

 "Tweeteken" woorden met ng, nk, cht, ei/ ij, au/ou 

 Woorden waarbij een letter anders klinkt dan dat deze geschreven 

wordt, zoals de i (klinkt als ie, in kilo), de c klinkt als c (cijfer), de c klinkt 

als k (clown) 

 Woorden met een achtervoegsel dat als "ug" klinkt, maar als "ig" 

geschreven wordt (aardig, geweldig) 

 Woorden die eindeigen op -lijk 

 Verkleinwoorden (-je, -nkje, -tje, -etje, -pje) 

 Langermaakwoorden, waarbij de d als een t 

klinkt (hond, strand, land) en je het woord langer 

moet maken op de "d" te horen. 

 Samenstellingen  

 Woorden met een korte klank en een lange klank 

(dragen, hakken). 

 Woorden met een z die als s klinkt, bijvoorbeeld 

in "rugzak". 

 Franse leenwoorden (garage, journaal) 

 Engelse leenwoorden (club, team) 
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 Woorden die met 's beginnen, zoals 's middags en woorden waarbij de 's 

als meervoud bedoeld is (pyjama's) en als 's bij bezit (Emma's) 

 Woorden die eindigen op tie, zoals "politie" 

 Woorden die met een voorvoegsel beginnen, waarbij je "bu", "gu" en 

"vur" hoort, maar "be", "ge" en "ver" schrijft (bedankt, gevaar en 

verzekeren). 

 Woorden die eindigen op heid (gezelligheid). 

 

Op het gebied van grammatica leren kinderen voornamelijk het schrijven van 

de tegenwoordige tijd aan. Daarbij gelden de regels van ’t ex-kofschip om te 

bepalen of een woord met een d of t geschreven moet worden. 

Tot slot worden binnen zinsontleding de persoonsvorm, het onderwerp en het 

werkwoordelijk gezegde behandeld. Ook moeten kinderen het onderscheid 

tussen enkelvoud en meervoud kunnen maken. 

 

Rekenen 

Op het gebied van rekenen wordt er in groep 6 een sprintje getrokken. De 

breuken, die in groep 5 voorzichtig werden geïntroduceerd, komen in diverse 

vormen en maten terug! Optellen en aftrekken, een deel van een geheel en 

natuurlijk de bekende pizza’s en pannenkoeken. 

Ook belangrijk is het tellen met grote en kleine sprongen (steeds 2, 3 of 4, maar 

ook 100, 200 of 300 erbij of eraf), het benoemen van buurgetallen, het 

onderscheiden van duizendtallen, honderdtallen en eenheden en het aangeven 

van een getal op de getallenlijn. Dit maakt allemaal deel uit van het domein 

getalbegrip. 
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In groep 6 wordt het optellen en aftrekken aangepakt. Kinderen leren dit 

kolomsgewijs te doen. Dat houdt in dat een som als 223 + 198 = als volgt onder 

elkaar komt te staan: 

223 + 198 = 

200 + 100 = 300 

20 + 90 =110 

3 + 8 = 11 

De som wordt als het ware gesplitst en zodoende uitgerekend. De losse 

antwoorden worden bij elkaar opgeteld. 

Bij aftrekken gaat het dan als volgt: 

972 – 423 = 

900 – 400 = 

72 – 20 = 

2 – 3 =  
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Ook het vermenigvuldigen wordt in groep 6 anders aangepakt. Wederom doen 

de kinderen dit kolomsgewijs.  

 

Kolomsgewijs rekenen is de voorloper van het cijferen. Bij kolomsgewijs 

rekenen wordt de kinderen nog begrip meegegeven. Ze zien immers wat ze 

doen (honderdtallen, tientallen en eenheden loskoppelen). Bij cijferen is dat 

helemaal weg en moeten ze dat begrip dus eigen hebben gemaakt. 

Nieuw in groep 6 zijn ook het rekenen met maten (zoals de omtrek en de 

oppervlakte) en het rekenen met schaal (1 cm op de kaart is in werkelijkheid 2 

km…)  
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Zaakvakken 

Zaakvakken gaan over wereldoriëntatie. In groep 6 

worden de volgende zaakvakken aangeboden. 

Aardrijkskunde en topografie: Nederland wordt 

behandeld. Kinderen leren over de verschillende 

provincies, grondsoorten en opbouw van dorpen, 

steden, provincies en regio’s. Als topografie leren ze 

dan ook de Nederlandse provincies, hun hoofdsteden 

en andere belangrijke steden kennen. 

 

Geschiedenis: Het hangt een beetje van de methode af die de school hanteert, 

maar geschiedenis zal zich in een bepaald tijdvlak afspelen. Bijvoorbeeld: van 

jagers tot boeren, nieuwe volken, steden en kruistochten. 

 

 

Biologie: Wederom hangt de inhoud van de methode af, maar 

veelvoorkomende thema’s in groep 6 zijn techniek, geluid en licht en 

voedselketens. 

Verkeer: Om goed deel te kunnen nemen aan het verkeer (en ter voorbereiding 

op het verkeersexamen in groep 7) leren kinderen verkeersregels en b orden 

aan. 
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Engels: Op steeds meer scholen wordt Engels in vroegere jaren gegeven. In 

groep 6 zal spreken en luisteren centraal staan en wordt aan de woordenschat 

gewerkt. 
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Bijspijkeren en 
voorbereiden 

 

Er zijn veel ouders die hun kinderen in groep 6 willen helpen. Bijvoorbeeld door 

het niveau wat bij te spijkeren of juist om kinderen voor te bereiden op wat 

komen gaat. 

Afhankelijk van het type kind kan dit goed zijn. 

Belangrijk is om materiaal te gebruiken dat goed aansluit bij het niveau van de 

groep en de leerstof. Op internet is veel materiaal te vinden. 

Hieronder geven we enkele oefenboeken weer die zeer geschikt zijn om 

kinderen in groep 6 verder te helpen. 

 

Cito-toetsen groep 6 oefenen 

De reeks “Cito-toetsen groep 6 oefenen” doet precies wat de titel al zegt: 

kinderen kunnen zich met deze oefenboeken voorbereiden op de Cito-toetsen 

voor rekenen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat die in groep 6 

worden afgenomen. Ook is er 

aandacht voor studievaardigheden, 

waarbij rekenen en begrijpend lezen 

gecombineerd worden. 

Het oefenboek is in drie varianten te 

verkrijgen: enkel voor de eerste helft 

van het schooljaar (M6), enkel voor 

de tweede helft van het schooljaar 

(E6) of als combinatiepakket. 

Meer informatie is te vinden op de website www.citotoetsgroep6.nl 

 

 

 

Ga naar de website 

http://www.citotoetsgroep6.nl/
https://www.citotoetsgroep6.nl/cito-toets-groep-6-oefenen/
https://www.citotoetsgroep6.nl/cito-toets-groep-6-oefenen/
https://www.citotoetsgroep6.nl/cito-toets-groep-6-oefenen/
https://www.citotoetsgroep6.nl/cito-toets-groep-6-oefenen/
https://www.citotoetsgroep6.nl/cito-toets-groep-6-oefenen/
https://www.citotoetsgroep6.nl/cito-toets-groep-6-oefenen/
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Rekentoetsen Groep 6 Oefenen 

Veel kinderen ervaren moeite met de rekenstof van groep 6. De oefenboeken 

“Rekentoetsen Groep 6 Oefenen” kunnen dan ook goed helpen om het niveau 

op peil te houden, bij te spijkeren en net even dat stukje meer te geven.  

In de oefenboeken worden zowel redactiesommen (op de wijze van de Cito-

toetsen M6 en E6) aangeboden als kale sommen om nog meer te oefenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit oefenboek is in drie varianten te verkrijgen: een deel voor de eerste 

helft (M6), een deel voor de tweede helft (E6) en een combinatie van beiden. 

Meer informatie is te vinden op de website www.educazione.nl 

 

 

 

Ga naar de website 

http://www.educazione.nl/
https://www.educazione.nl/producten/rekentoetsen-groep-6-oefenen/
https://www.educazione.nl/producten/rekentoetsen-groep-6-oefenen/
https://www.educazione.nl/producten/rekentoetsen-groep-6-oefenen/
https://www.educazione.nl/producten/rekentoetsen-groep-6-oefenen/
https://www.educazione.nl/producten/rekentoetsen-groep-6-oefenen/
https://www.educazione.nl/producten/rekentoetsen-groep-6-oefenen/

