Groepsinformatie van groep 4
Algemene informatie
Welkom in groep 4!
Iedere week hebben 2 kinderen de weekbeurt. Zij helpen met uitdelen en ophalen van lesmateriaal en het netjes houden van de klas.
Het kan zijn dat uw kind hierdoor iets later is na schooltijd omdat het nog even helpt met opruimen e.d.
Bij de kapstok hangen nummers. Ieder kind heeft dus zijn eigen plek op de kapstok. De gymspullen worden op woensdag en vrijdag
mee naar school genomen en opgehangen aan de kapstok.
De kinderen nemen voor ‘s ochtends fruit/koek en drinken mee en voor ‘s middags brood en drinken. Het drinken kan eventueel in de
koelkast in de klas. Het liefste drinkbekers en zo min mogelijk pakjes.
Vakken, methodes en doelen
Lezen
Methode: Estafette
Lezen is in groep 4 een heel belangrijk vak. We gebruiken de methode Estafette. Deze methode sluit goed aan bij de methode Veilig
Leren Lezen uit groep 3. De kinderen leren er correct lezen, maar er is ook aandacht voor het vlot en vloeiend lezen. Daarnaast is
leesplezier heel belangrijk. Er wordt gewerkt in niveaugroepen.
In de klas lezen de kinderen elke dag in hun eigen bieb boekje. Dit boekje is passend bij hun eigen niveau. Op woensdagmorgen lezen
we in kleine groepje met moeders/vaders/oma’s/etc.
Rekenen
Methode: Pluspunt
Wij werken met de methode Pluspunt. De lesstof in deze methode bestaat uit kleine, duidelijke stappen: instructie, oefenen herhalen
en toetsen. Ook in groep 4 differentiëren we op 3 niveaus.
De goede rekenaars maken elke les een extra moeilijke som. Zij werken ook met een plusboek, genaamd “Pluspunter”. De kinderen
die rekenen erg lastig vinden, krijgen extra instructie van de leerkracht en eventueel extra werkbladen omdat meer oefening nodig is.
Elke les wordt gestart met een introductie via het digitale schoolbord en/of met een rekenspelletje. Groep 4 werkt op de computer met
rekenprogramma’s van Ambrasoft en Gynzy.
De belangrijkste rekendoelen van groep 4 zijn optellen en aftrekken tot 100, klokkijken op de analoge klok, rekenen met geld en de
tafels van 1,2,5,10, 4, 3 en 6. Vooral het klokkijken en de tafels kunnen thuis (op een speelse manier) extra geoefend worden.
Taal
Methode: Taal Actief
We gebruiken voor taal de methode Taal Actief. Deze vernieuwde methode daagt kinderen uit met een taalaanbod dat dicht bij hun
ontwikkeling en leefwereld ligt. Elke les heeft een heel duidelijk lesdoel. Dit lesdoel wordt vooraf aan de les duidelijk benoemt. Taal
Actief heeft 4 leerstofdomeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Per les kan er ook weer in drie
niveaus gewerkt worden.
Spelling
Methode: Taal Actief
Ook voor spelling gebruiken wij de methode Taal Actief. De thema’s van taal en spelling sluiten op elkaar aan. De les begint met een
(oefen)dictee. Daarnaast zal er uit het werkboek gewerkt worden. Elke week staat er een spellingsprobleem centraal aan de hand van
een voorbeeldwoord. Na elk thema krijgen de kinderen een toets.
Naast de methode oefenen we de spelling ook vaak op de computer en maken de kinderen bijna dagelijks extra dictees in een
oefenschrift.
Begrijpend luisteren / Begrijpend lezen
Methode: Nieuwsbegrip
Tot januari krijgen de kinderen elke week een les begrijpend luisteren. Met verhalen, prentenboeken en digibord boeken leren we de
kinderen luisterstrategieën aan. Zo leren ze beter te begrijpen wat belangrijk is in een verhaal en het vergroot hun leesbegrip.
Na januari beginnen we met de lessen van Nieuwsbegrip. De kinderen krijgen dan iedere week een tekst waarin een actueel
onderwerp uit het nieuws besproken wordt.
Aan de hand van een stappenplan wordt deze tekst behandeld en maken we vragen over de tekst. De kinderen raken bekend met de
leesstrategieën zoals verwijswoorden zoeken, samenvatten en vragen stellen.
Na elke nieuwsbegriples maken de kinderen de woordenschat les van Nieuwsbegrip op de computer. De tekst van Nieuwsbegrip krijgen
de kinderen mee om thuis om nog eens door te lezen en om over te praten.

Schrijven
Methode: Pennenstreken
Ook in het digitale tijdperk blijft het belangrijk om goed te leren schrijven. Het schrijven ondersteunt ook het leren lezen. In groep 3
hebben de kinderen de schrijfletters allemaal al geleerd. Ook kunnen de meeste kinderen al aan elkaar schrijven. In groep 4 wordt het
aan elkaar schrijven verder geoefend en leren de kinderen de hoofdletters schrijven. In de taal schriftjes leren de kinderen schrijven
tussen steunregels. In januari krijgen de kinderen een vulpen van school.
Engels
Methode: Take it easy
Net als in groep 3 geven we Engels dit schooljaar. Lessen van groep 3 zullen worden herhaald en verder worden besproken. Aan de
hand van filmpjes en spelletjes via het smartboard, leren de kinderen Engels door middel van voornamelijk gesproken teksten.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: school, seizoenen en familie.
Godsdienst
Methode: Hemel en Aarde
In de periode tussen twee schoolvakanties in werken we binnen de hele school aan hetzelfde thema uit de methode Hemel en Aarde.
Hierover kunt u ook een stukje in de nieuwsbrief lezen.
We lezen soms een verhaal uit de bijbel en we hebben een aantal vieringen op school. In groep 4 gaan we ook de St Jacobuskerk in
Cabauw bekijken.
Sociale vaardigheden
Methode: De Vreedzame school
In de groep 1 t/m 8 werken we met de methode de “Vreedzame school”. In deze lessen werken we aan het vergroten van de sociale
vaardigheden. De kinderen leren b.v. om te gaan met conflicten, zichzelf en een ander te waarderen, elkaar opstekers geven, enz. Het
geeft een gevoel van competentie, van vertrouwen in zichzelf en in anderen.
Gymnastiek
Methode: Bewegingslessen voor de basisschool
Elke woensdag en vrijdag gaan we in sporthal de Wiekslag gymmen. We gebruiken hiervoor ook een methode. Zo komen zowel spel
als gymnastiek onderdelen aan bod. De kinderen moeten gymschoenen en gymkleding dragen!
Expressie
Naast de leervakken is er natuurlijk ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling van het kind. We geven muziek, drama, tekenen en
handvaardigheid. Daarnaast staan er dit jaar weer talent middagen gepland. Kinderen kunnen zich inschrijven voor een ‘workshop’ en
gaan hier drie weken achter elkaar mee aan de slag. Tijdens de laatste workshopdag worden ouders uitgenodigd om het resultaat te
bewonderen. Dit kan verschillen van toneel, houtbewerking, dans, muziek etc.
Verkeer
Methode: Veilig Verkeer Nederland
In groep 4 krijgen de kinderen ook Verkeer. Door middel van de methode van VVN gaan de kinderen aan de slag om meer te leren
over het verkeer.
Hoekenwerk
Ook willen we in groep 4 weer het hoekenwerk weer opstarten. In kleine groepjes werken de kinderen aan en taak en draaien na
ongeveer 20 minuten door naar de volgende activiteit. We werken o.a. met een taal/leeshoek, een computerhoek, een knutselhoek en
een spelling hoek.
Hoe werken we in de klas?
De kinderen werken naast de reguliere lesstof ook met een weektaak. Dit om de executieve vaardigheden (plannen en organiseren) te
ontwikkelen.
Op de dag zijn er afwisselend instructie - en verwerkingslessen. Tijdens de verwerkingslessen maken de kinderen gebruik van hun
vragenblokje. De leerkracht loopt rondes door de groep en helpt waar nodig is. Zo leren de kinderen om te gaan met uitgestelde
aandacht. Wij werken in de klas met drie niveaus. Sommige kinderen krijgen tijdens een verwerkingsles een extra instructie aan de
instructietafel.
Boekenbeurt en spreekbeurt
In groep 4 zullen de kinderen zowel een spreekbeurt als een boekenbeurt houden. Hierbij gaat het om ervaren hoe het is om voor de
klas te staan en de groep informatie te geven. Er worden hiervoor dan ook nog geen cijfers gegeven. De spreekbeurt gaat over een

zelfgekozen onderwerp en de boekenbeurt over een zelfgekozen boek (op eigen niveau). T.z.t. krijgt u meer informatie over het hoe,
wat en wanneer.
Thuis oefenen
De kinderen krijgen elke week een leesblad op hun eigen niveau mee naar huis. Door dit thuis nogmaals te oefenen gaat het
leesproces zoveel gemakkelijker. Probeer daarnaast ook veel met uw kind te lezen of ga samen naar de bibliotheek om leuke boeken
uit te zoeken. Klokkijken kunt u ook thuis oefenen en na januari beginnen we met het aanleren van de tafels. De kinderen vinden het
erg leuk om ook thuis tafelspelletjes op de computer te doen of spelenderwijs tijdens het avondeten, op de wc, vlak voor het slapen
gaan, enzovoort. Wees creatief! Ook aan de spreekbeurt en boekenbeurt moet thuis gewerkt worden.

Websites om thuis extra te oefenen:
https://www.gynzykids.com/
https://www.squla.nl/
https://www.mijnklas.nl/homeuse/login
https://leestrainer.nl/
https://oefensite.rendierhof.nl/
https://www.taal-oefenen.nl/
https://www.rekenen-oefenen.nl/
Mocht u echter nog vragen hebben, dan horen wij dit graag.
Met vriendelijke groeten,
Martine en Monique .
martine.snoek@janbunnikschool.nl
monique.blom@janbunnikschool.nl

