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Meer informatie voor de ouders / verzorgers van kinderen in groep 4!  



De week van groep 4  
Hoe ziet een week in groep 4 eruit?  
De kinderen werken in werkboeken, werkbladen of met de chromebooks. Op de chromebooks oefenen 
we extra met rekenen, spelling en lezen. Verder besteden wij veel aandacht aan lezen. Dit doen wij om 
de technische leesvaardigheid te verbeteren, maar ook om het leesplezier te verhogen. Daarom lezen wij 
dagelijks op allerlei verschillende manieren: twee keer per week het vak ‘’leesplezier’’, stil lezen, 
voorlezen, een werkboek les technisch lezen, duo lezen met groep 8-kinderen, een circuit van 
leesspelletjes enz. 
Op donderdag zwemmen wij en op vrijdag gymmen wij met elkaar. Iedere dag spelen wij buiten op het 
grote plein. Op de lange dagen spelen wij twee keer buiten. 
 
Een greep uit de nieuwe leerstof:  
Hieronder vindt u per vak wat er o.a. dit schooljaar aan bod komt. Een hoop nieuwe leerstof! Een 
greep uit de leerstof van aankomend jaar: 
  
Vak Een greep uit de nieuwe leerstof   
Rekenen De wereld in getallen gaat verder waar in groep 3 is gestopt. De wereld in getallen 

sluit met eigentijdse thema’s aan bij de belevingswereld van de kinderen. Herkenbare 
situaties en contexten worden gebruikt in verschillende fasen van het leerproces. 
Er wordt gewerkt op drie verschillende niveaus zodat kinderen allemaal op hun eigen 
niveau kunnen werken. Ook zal er zelfstandig gewerkt worden. 
 

   automatiseren van sommen tot 20 
   optellen en aftrekken tot 100 
   de tafels van 1,2,3,4,5,6 en 10 
   geldsommen 
   klokkijken, analoog en digitaal 
   meten en wegen 
   geld 
   
Taal Voor taal hebben we de methode “Staal Taal”. De methode biedt acht thema’s aan.   

Ieder thema start met een themafilm en een thema duurt vier weken. Er komen 
verschillende deelonderwerpen van taal aan bod, zoals woordenschat, spreken en 
luisteren, taal verkennen en schrijven. De kinderen leren presenteren en publiceren. 
Elk thema wordt in week vier afgesloten met een toets en vervolgens remediëren/ 
herhalen en/of verrijken. Dit laatste is afhankelijk van de behaalde resultaten. 

  
Spelling Bij spelling wordt de methode “Staal spelling” gebruikt. We werken met blokken van 

vier weken. De eerste drie weken krijgen de kinderen nieuwe spellingcategorieën 
aangeboden met de bijbehorende regel en een gebaar. Dagelijks worden de 
spellingcategorieën herhaald en geoefend in een oefendictee. Na het controle dictee 

  in week vier krijgt elk kind in die week gerichte extra instructie, herhaling of verrijking 
aangeboden. 
Spelling bestaat uit drie onderdelen, de spelling van onveranderlijke 
woorden, werkwoordspelling en grammatica. 

   
Technisch  Technisch lezen oefenen we met de methode Karakter. Daarin worden nieuwe 
lezen woorden op verschillende manieren aangeboden. Ook leren de kinderen de betekenis 

van de leestekens en oefenen zij met intonatie tijdens het voorlezen. Eén keer per 
  week is er literatuureducatie of leesbevordering. Aan het einde van groep 4 kunnen 
  de kinderen woorden lezen als: traktatie, doorzichtig en avonturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
Begrijpend  Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Aan de hand van een 
lezen actuele tekst worden verschillende leesstrategieën geoefend zoals samenvatten, 

verwijswoorden en vragen maken bij een tekst. 
   

Schrijven In het begin groep 4 herhalen we de verschillende schrijfletters en ligt de nadruk op   
vloeiend, netjes en vlot kunnen schrijven. Daarna worden de hoofdletters aangeleerd. 

  
Engels De methode Blink is een methode met herkenbare en alledaagse thema’s, veel 
  plaatjes, liedjes en spelletjes. In de lessen richten we ons vooral op het plezier, 
  het durven praten in het Engels en het vergroten van onze Engelse woordenschat. 
  
Wereldoriëntatie De methode Wijzer maakt de kinderen vooral enthousiast voor de levende en niet- 

levende natuur. Daarnaast is er aandacht voor aspecten op het gebied van ruimtelijke 
ordening en tijdsbesef. Ook kijken we regelmatig een aflevering van Huisje Boompje 
Beestje of Klokhuis die bij het thema past.  

  
Verkeer In groep 4 praten we met de kinderen over veilig spelen, fietsen en oversteken in de 
  buurt. Verder maken ze kennis met verkeerslichten en enkele verkeersborden. 
  De kinderen oefenen een aantal keer per jaar buiten op het plein met hun eigen fiets. 



Omgaan met elkaar (De Gouden Weken) 
Van individu naar groep  
   Het leren omgaan met elkaar verdient een hoop extra aandacht. Je leert immers beter in 

een veilige omgeving, waar kinderen respect voor elkaar hebben. Met name de eerste 
‘’Gouden Weken’’ besteden we hier veel aandacht aan. Door middel van spelletjes, 
samenwerken en kringgesprekken proberen we een fijne groep te creëren. Hier hebben wij 
het hele jaar profijt van. Ook na deze weken blijven wij hier met de Rots & Water lessen 
aandacht aan besteden, zodat ieder kind zich op zijn gemak voelt in groep en met plezier 
naar school gaat. 

 
Leesplezier 

 Om het leesplezier bij de kinderen te stimuleren hebben we in groep 4 een leeshoek. Het is 
belangrijk dat de kinderen dit jaar veel leeskilometers gaan maken, zowel op school als 
thuis. Meer lezen zorgt voor een betere leesvaardigheid, wat er weer voor zorgt dat het 
lezen makkelijker gaat. Dit heeft vervolgens positieve gevolgen op de andere vakken en 
het zelfvertrouwen van uw kind. Om het leesplezier thuis te stimuleren kunt u regelmatig 
voorlezen, samen lezen, verschillende soorten boeken in huis halen en een (gratis) 
abonnement bij de Bibliotheek Hoeksche Waard in ’s-Gravendeel. 

 
Werken op niveau  

  In de eerste periode van groep 4 worden de kinderen wegwijs gemaakt in de nieuwe 
methodes. Vervolgens krijgen de kinderen les op eigen niveau. Grofweg werken we op drie 
niveaus; de *, ** en ***. Kinderen die in de *** zitten mogen eerder aan de slag en krijgen 
extra (moeilijkere) opgaven. Kinderen in de ** volgen de normale aanpak. Kinderen in de * 
krijgen extra uitleg bij de les. Uiteraard kan het zijn dat een kind in de * een bepaalde les 
snapt of dat een kind uit de *** moeite heeft met een bepaalde les. Ze doen dan die les 
mee met een andere aanpak. Per vak kan de indeling van de sterren verschillend zijn per 
leerling. Na iedere toets worden de resultaten geanalyseerd en zo nodig wisselen sommige 
kinderen van aanpak. 

 
Zelfstandigheid  

  In groep 4 werken we aan de zelfstandigheid van de kinderen. Tijdens alle lessen wordt er 
gebruik gemaakt van het stoplicht. Als het stoplicht op rood staat mogen de kinderen niet 
praten en geen vragen stellen. Ze leren op deze manier te werken met uitgestelde 
aandacht. Als dit goed gaat wordt het stoplicht op oranje gezet en mogen de kinderen 
binnen hun groepje zachtjes met elkaar overleggen.  

 
De midden- en eind toets  

  In januari/februari nemen wij de middentoets af. En in juni is de eindtoets, waarmee we de 
voortgang van uw kind toetsen. 
 

Contact 
  U kunt altijd persoonlijk, per mail of telefonisch contact opnemen voor vragen of 

onduidelijkheden. Tevens kunt u ons via Parro een berichtje sturen. Kom gerust langs als u 
extra oefenboekjes wilt hebben of wilt weten op welke manier wij iets uitleggen. 

 
 
Op naar een leuk en leerzaam schooljaar! 
 
 
Juf Marrit en juf Hetty  


