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Algemene informatie groep 4 met betrekking tot de leerstof schooljaar 2017-2018

REKENEN (ll/ereld ìn Getøllen)
Rekenen komt dagelijks aan de orde. De kinderen werken op eigen niveau. De methode gaat uit van minimum, basis
en plus. De kinderen werken ook aan een weekt¿ak.

¡ Beheersing van sommen onder de 20.
r Oriëntatie getallen onder de 100 en bewerkingen.
o Beheersing tafels I lm 5 en 10.
¡ Concretisering van werken met tientallen en eenheden.
. Trjd: kalender en klok analoog/digitaal (hele uren, halve uren en kwartieren).
¡ Geld: rekenen met euro's en eurocenten.

TAAL (Tøøl øctiefl
Er worden dagelijks taallessen gegeven. Daarbij werken de kinderen op eigen niveau. Deze methode gaat uit van
het drempetriveau, basisniveau en verrijkingsniveau.
Binnen de methode Taal actief komen wekelijks drie onderdelen aan bod.

1. Woordenschat:
De kinderen leren 400 nieuwe woorden, spreekwoorden en gezegden.

2. Taølverkennen:
Verkennen van letters, leestekens en alfabet.
Verkennen van woorden, woordbouw en woordsoorten.
Verkennen van ziwren, woordgroepen, zinsdelen en zinstypen.
Verkenennen van taalgebruik.

3. Spreken&Luísterenen Schrijven:
Het spreken, luisteren en schrijven van diverse soorten teksten (verhalend, informatief,
instructief, betogend en poëtisch)

SPELLING (TaaI actief)
De kinderen leren spellingregels toe te passen en te herkennen door middel van verschillende
spellingcategorieën. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen luisterwoorden, weetwoorden en
regelwoorden.
De methode biedt deze leerstof wederom aan op 3 niveau's (zie taal).

SCHRIJVEN (Pennenstreken)
¡ Aanbieden van de hoofdletters.
¡ Verder automatiseren van het aan elkaar schrijven.

LEZEN (Estøfette)
o Deze methode sluit goed aan op Veilig Leren Lezen uit groep 3.
¡ Er worden 4 lessen per week gegeven en daarnaast wordt er extra tijd gemaakt voor wij lezen.
r De groep wordt verdeeld in 3 niveaugroepen: risicolezers, methodevolgers en vlotte lezers.
¡ Aan de hand van leuke verhalen, raadsels, gedichten, interviews, dialogen en recepten leren de kinderen hun

leesvaardigheid te verbeteren en hun leesontwikkeling voort te zetten.
o Plezier in lezen heeft een hoge prioriteit.

NATUUR en TECHNIEK (Leefwereld)
o In de methode leren de kinderen op een zelf-ontdekkende manier over het menselijk lichaam, planten en dieren,

maar ook over de niet-levende natuur het milieu en over techniek.
. School TV: Huisje Boompje Beestje.



VERKEER (Kløør...over)
. De lessen zijn gewijd aan de veiligheid in de woonomgeving, veilig spelen en veilig naar school gaan. Verder

leren de kinderen verkeersborden en tekens herkennen en maken zij kennis met voorrangsregels.

CATECHESE (Trefwoord)
¡ De kinderen maken aan de hand van kalenderbladen, verhalen en werkbladen kennis met bijbelverhalen.
. We besteden één periode in het jaar ook aandacht aanfilosofie.

HANDVAARDIGHEID
¡ Het helejaar krijgen de kinderen iedere week les van de vakleerk¡acht (iuflrene). Zowel op het gebied van

handwerken als op het gebied van handarbeid maken de kinderen werkstukjes.

TEKENEN (Tekenvøardíg;Beeldvaørdig;BlokboekTekenen)
o Elke week werken we aan een nieuwe weekopdracht.
¡ Geleide en wije opdrachten. Thema's o.a. vonn, kleur, contrast, ruimte. Er wordt gewerkt met verschillende

tekenmaterialen.

MUZIEK (Moet je doen)
¡ Met de methode leren de kinderen alle aspecten van de muziek zingen,luisteren, muziek spelen, muziek

vastleggen en bewegen op muziek.
r Uitbreiding van het liedrepertoire d.m.v. liedboekje.

DRAMA (Moetje doen)
r Kinderen krijgen inzicht in de expressieve mogelijkheden van stem, taal, houding, beweging en mimiek. Zeleren

deze toe te passen in tal van spelvormen, waarbij samenwerking en goed op elkaar inspelen essentieel zijn.

GYMNASTIEK
. Twee lessen per week die gegeven worden in de Sterrenhal door mees Jim en de eigen leerkracht.
¡ Diverse bewegingsvoÍnen en speltechnieken worden aangeboden. Sportiviteit is hierbij erg belangrijk.

Circuit:
o 2x per week werken we in een circuitmodel.

Wij hebben gekozen voor dit systeem om de volgende redenen:
- bevorderen van de zelfstandigheid
- ruimte voor individuele begeleiding
- kinderen kunnen op eigen niveau en op eigen tempo werken
- aan bod komen o.a. taal, rekenen, spelling, schrijven, lezen, computeren, drama en tekenen.

Graag heten wij u welkom op de informatieavond.
Datum:

6 september 2017. Wij starten om 20.00 uur.

Graag tot dan en wiendelijke groet,

Yannick van Eijck, Irene Gijsen, Sabine Kloeg en Marion van Sambeek


