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Algemene zaken
 Huisregels: 
 - In de school praten wij Nederlands

 - Niet fietsen op het schoolplein

 Wat wij verwachten:
 - Uitgeruste kinderen

 - Op tijd komen

 - Ontbijt 

 - 10:00 fruit     12:00 brood, 

 - bijna 50% van wat een kind bereikt is door thuis 
oefenen.

 Overig:
 - Dokter/tandartsbezoek liefst na schooltijd

 - Ouderbijdrage en schoolreisgeld

 - Adres- of telefoonwijzigingen? – Laat het ons weten!



Werken met een tablet.
 De kinderen werken met 

een tablet (Snappet).

 Na de instructie volgt de 
verwerking op de tablet.

 Klaar? Cadeautje of 
plusje.

 Veel tijd tussendoor voor 
andere oefeningen.

 Ieder zijn eigen tablet. 
Gaat mee tot groep 8!

 Eigen 
verantwoordelijkheid.



Cadeautje of plusje?
 Plusje:

Bij het plusje oefenen de 
kinderen verder met het 
doel van de les.

 Cadeautje:

Bij het cadeautje oefenen 
de kinderen met doelen 
waar ze eerder al eens 
mee gewerkt hebben.



Rekenen in groep 4
 Getalbegrip

 Sommen t/m 100 (45+8 / 63-6)

 Vermenigvuldigen 

 Tafels van: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 10

 Lengte- en gewichtsmaten.

 Geld

 Klokkijken en tijdsduur



Spelling in groep 4
 Er wordt gewerkt met 

Taal Actief.

 Veel herhaling van groep 
3.

 Jager en bakker woorden.

 Jager en bakker woorden:
Dit zijn de moeilijkste 
soort woorden voor 
kinderen (soms tot aan 
groep 7 / 8). Open en 
gesloten lettergreep.

 Veel oefenen in 
dagelijkse situaties.



Begrijpend lezen
 Nieuwbegrip.

 Elke week een 
woordenschatles en 
verwerkingsles.

 Elke week een andere 
strategie (samenvatten, 
moeilijke woorden, enz.)

 Thuis oefenen?

 Krant en/of tijdschriften 
lezen.

 Kinderen vragen: waar 
ging het over? Dit kan 
ook met de boeken.



Technisch lezen
 In groep 4 ook elke dag 

weer lezen!

 Lees elke dag (voor het 
slapen gaan is het 
handigst).

 Laat uw kind zelf boeken 
kiezen die ze interessant 
vinden.

 Dit verhoogt het 
leesplezier.



Kanjerlessen

 Gedrag kun je leren

 rekening houden met elkaar

 leren samen te werken of spelen

 Kanjerlessen
 Rollenspellen

 Bewustzijn van gedrag

 schoolregels
 Gedragsprotocol

 klassenregels 

http://www.google.nl/imgres?q=kanjertraining&hl=nl&biw=884&bih=537&tbm=isch&tbnid=4uTDtgDLgBuggM:&imgrefurl=http://www.wegwijzerzeist.nl/wp/?page_id%3D479&docid=SVkm4UWKRAZvNM&imgurl=http://www.wegwijzerzeist.nl/wp/wp-content/uploads/2012/11/kanjertraining.jpg&w=444&h=122&ei=yO0kUvfHLqrV0QWv3oGoBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:113&iact=rc&page=2&tbnh=87&tbnw=317&start=5&ndsp=12&tx=214&ty=60


Oudergesprekken
 Tijdens de 

rapportperiodes zijn er 
oudergesprekken. 

 U kunt zich alleen via 
digiduif inschrijven. Dit 
kan niet meer op papier 
of bij de leerkracht.

 Als het inschrijven niet 
lukt, dan kunnen we 
altijd na schooltijd 
samen even kijken om 
een afspraak in digiduif
te maken.



Vragen?

Dan kunt u mij altijd aanspreken 
en/of een berichtje via digiduif
sturen.


