
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen: Estafette 

Correct, vloeiend en vlot lezen. 

Klassenregels  

• Leerlingen gaan zelfstandig 

de klas in, ouders mogen 

gerust af en toe kijken. Om 

half 9 start de les. 

• Mededelingen van ouders 

voor schooltijden 

• Afspraken en kijken na 

schooltijd 
 

 

 

 

Taal en spelling: STAAL  

Taal 

Onderdelen: woordenschat, 

spreken en luisteren, 

schrijven en taal verkennen 

Spelling: 12 categorieën 

  

 

Rekenen : methode pluspunt 

• Sommen t/m 100 

• Bewerkingen: hoofdrekenen ( +, _, X 
en : ) 

• Meten (inhoud, gewicht, 
temperatuur,afstand) 

• Tijd ( hele, halve, kwartier, 5 en 10 
over/voor)  digitale tijden en de 
kalender 

• Geld 

• Meetkunde (plattegronden, 
kaarten,bouwsels) 

• Tabellen en grafieken 

• Automatiseren/tafels 1,2,10,5,3 en 4 
 

Wat kun je thuis met de kinderen 

doen? 

• Blijven voorlezen 

• Samen lezen 

• Tafels oefenen 

• Bloon  

• Ambrasoft (nu via school 
ook thuis te gebruiken.) 

 

 

Belangrijke data:  

Toetsweken zijn van 16-01-2018 t/m 

29-01-2018 

En van 3-06-2018 t/m 18-06-2018 

 

 

Speciale ondersteuning na extern 

onderzoek  

Soms nodig dat de leerling wordt 

besproken in het 

ondersteuningsteam.  

• De ouders worden hierover 
geïnformeerd. 

• Na bespreking van de 
leerling in het 
ondersteuningsteam kan 
een handelingsplan of 
eigen leerlijn worden 
opgezet a.d.h.v. een 
groeidocument. 

• Deze handelingsplannen/ 
leerlijnen worden in het 
ondersteuningsteam 
besproken. 

 

Zelfstandig werk 

• Instructietafel 

• Time-timer 

• GIPlat 

• Zelfstandig werkblokje 
 

 

Didactische aanpak:  

Instructieniveaus 
Sommige kinderen begrijpen 
de instructie snel en willen 
vlot aan de slag, andere 
kinderen hebben meer uitleg 
nodig.  

 
 

Groep 4 

Juf Jeannette , Juf Yvette 

en juf Ilse IJsinga 

 

 

 

Pedagogisch klimaat  

- Grip op de groep 

- Pbs 

- Stop loop praat 

- Klassenregels 
 

Bovenstromers. (leerlingen 

die meer aankunnen). 

Zij volgen alle reguliere 

methodetoetsen en 

verwerken de lesstof 

compact. Zij werken 

daarnaast met uitdagend 

verdiepend materiaal. 

De vakken verkeer en 
wereldoriëntatie zijn 
toegevoegd in groep 4  

 

 

 

 

Schooljaar 2018-2019 

Schrijven: 

Dit jaar leren we de hoofdletters. 


