
Mag ik mij even voorstellen  

Fred Eissing 
Ik ben 54 jaar oud en werk op De Esdoorn vanaf schooljaar 1992-1993. 
Al die jaren heb ik gewerkt in de groepen 4 t/m 8. De laatste 10 jaar ben ik werkzaam geweest in de 
groepen 6 en 8. 
Ook ben ik twee jaren remedial Teacher geweest in combinatie met ADV-leerkracht. 
Vanaf vorig schooljaar ben ik ook middenbouwcoördinator. 
Ik ben alweer 20 jaar getrouwd met Mariël, van beroep doktersassistente. Samen hebben wij vier 
kinderen, te weten: Daan (24), Puck (19), Teun (17) en Guus (15). 
Mijn hobby’s zijn: voetbal, fietsen, motorrijden, fotografie en klussen. 
Ik ben woonachtig in het prachtige, gezellige Nijmegen. 
 

Ons lesrooster 

In de ochtend beginnen we schoolbreed met lezen, ook komen de volgende vakken aan de orde: 

rekenen, spelling, taal, Denk (begrijpend lezen). In de middag maken we tijd voor IPC. De volgende 

vakken komen in de loop van de week aan de orde: Engels, verkeer, muziek, SEO (sociaal-emotionele 

ontwikkeling) en gym.  

We gaan naar de gym op dinsdag en vrijdag, denk aan gymspullen en een handdoek om te douchen.  

 

Wat vragen wij dit schooljaar van uw kind 

Rekenen: 

Aan bod in groep 5 komt o.a.: Rekenen tot 1000  Vermenigvuldigen (tafels t/m 10, 5x18, 48x10)  

Delen zonder rest  Delen met rest (50:6=8 rest 2)  Rekenen met geld (vooral gepast betalen en 

teruggeven)  Handig rekenen  Tijd/klok: analoog en digitaal  Grafieken en tabellen begrijpen  

Bevorderen ruimtelijk inzicht  Meten: mm, cm, dm maar ook ml, cl, dl (aflezen) en gram omzetten 

naar kg (en andersom)  Temperatuur aflezen 

 

Taal/spelling: 

We gaan ‘Taal’ koppelen aan ‘IPC’. Dit betekent dat de IPC-thema’s leidend zijn en dat wij onze 

taallessen daarop aan laten sluiten. We volgen wel de doelen van de taalleergang ‘Staal’. De lessen 

omvatten de onderdelen Woordenschat, Taal Verkennen, Spreken/Luisteren en Schrijven.  

Met spelling wordt veel aandacht besteed aan verschillende spellingcategorieën. In groep 5 komen er 

weer nieuwe categorieën bij, zoals het kilowoord, het komma-s woord, centwoord, komma-s 

meervoud, het politiewoord, colawoord en tropisch woord.   

Ook komt grammatica aan de orde, dit wordt onderverdeeld in woordsoorten (zoals 

(hulp)werkwoord, voltooid deelwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en 

voorzetsel), zinsdelen (zoals persoonsvorm en onderwerp) en leestekens (zoals hoofdletter, 

vraagteken, uitroepteken, dubbele punt en aanhalingstekens). 

 

 



IPC: 

Thema’s voor komend jaar: 

- Leren leren 

- Mode 

- Jong en oud 

- Ontdekkingsreizigers en avonturiers 

- Duurzaamheid 

- Uitvindingen en machines 

Koppeling met: 

- Taal 

- Denk 

 

Goed om te weten  

- Na elke vakantie wisselen wij de groepjes, zodat de kinderen met iedereen leren samen te 

werken 

- Er wordt gewerkt met een dagtaak/weektaak. Elke dag krijgen de kinderen tijd om de 

verwerking van diverse vakgebieden te maken. De verwerkingstijd wordt afgewisseld met 

instructiemomenten, de ene keer aan groep 5, de andere keer aan groep 6 of aan beide 

groepen. Tijdens het werken aan de dagtaak/weektaak vindt ook extra instructie/hulp plaats 

aan (groepjes) kinderen. 

- Elke week zijn er twee hulpjes in de klas. Zij voeren taken uit zoals uitdelen/ophalen, vegen, 

papierbak legen, etc. De taken zullen tijdens schooltijd uitgevoerd worden. Om 14.30 uur 

moet er alleen nog even geveegd worden. Alle kinderen komen een paar keer per jaar aan de 

beurt. 

- Alle kinderen zijn vanaf groep 5 verplicht om na de gym te douchen (wanneer dit om wat 

voor reden dan ook niet mogelijk is, willen wij dit graag schriftelijk van u ontvangen).  

- Vanaf groep 5 gaan de kinderen op vrijdagmiddag ook naar school 

- Belangrijke mededelingen zullen wij via Klasbord of mail communiceren.  


