
 

 

 

 

ZELFBEWUST – BELEVEN – GEBORGENHEID 

 

 

Informatie groepen 4  
 

2018-2019 

 
 

 
 



 2 

Leerkrachten 
 

4JM 

 
Jaqueline van Baar  (maandag, dinsdag, woensdag)  
Marjolijn Goos-Euler  (donderdag, vrijdag) 

 
4JS 

 
Joshja Nauta (maandag, dinsdag, woensdag) 
Suzanne Schoeber (donderdag, vrijdag) 

   
4PS 

   
  

Patricia de Brouwer- de Ruyter (maandag, dinsdag) 

Suzan Hartkoorn (woensdag, donderdag, vrijdag) 
 

4S 

 
Sanne Mentzel (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag) 
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Afspraken 
 
Gymnastiek 

Alle groepen 4 hebben gymnastiek op woensdag en vrijdag.  
Op vrijdagochtend gymmen de kinderen van de groepen 4JM, 4S en 

4JS. En vrijdagmiddag heeft groep 4PS gymnastiek. 
De gymspullen mogen tussen de gymlessen door niet op school blijven 

hangen. 
De gymkleding bestaat uit een T-shirt met een korte broek of een 

gympakje en gymschoenen (geen zwarte zolen en geen ballet- of 

turnschoentjes). In verband met de veiligheid en hygiëne mogen de 
kinderen zonder gymkleding en -schoenen niet mee gymmen. Bij voorkeur 

gymschoenen met elastiek of klittenband, zodat uw kind deze zelf aan- en 
uit kan trekken. In verband met de veiligheid lang haar bij voorkeur in 

een staart of vlecht en liever geen sieraden. 
Het is fijn als de kinderen op de dag van de gymles makkelijke kleren en 

schoenen dragen die ze zelf aan en uit kunnen trekken.  
 

Schrijfgerei 
In groep 4 schrijven de leerlingen met een potlood. We laten de kinderen 

werken met materialen van school. Ze hoeven dus geen potloden e.d. van 
thuis mee te brengen. Mocht de kleurdoos aan vervanging toe zijn dan 

mogen zij van thuis een etui meenemen. 
 

Verjaardagen 

Vóór de pauze vieren we de verjaardag. De jarige mag dan trakteren en 
er wordt dan voor haar/hem gezongen. Wij geven de voorkeur aan een 

gezonde traktatie. De jarige mag tijdens de ontvangst in de middag de 
klassen rond (alle juffen van groep 4 en zijn/haar juf van vorig jaar). Het 

is niet de bedoeling om ook broertjes en/of zusjes te trakteren. Dat kan 
na 12.00 uur. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes mogen niet op 

school uitgedeeld worden. 
 

Speelkwartier 
Het speelkwartier is ’s morgens van 10.10 tot 10.25 uur.  

’s Middags is er voor de groepen 4 nog een pauze van 14.20 tot 14.35 
uur. 

 
Fruit eten 

Vlak voor of vlak na de pauze wordt er in alle groepen fruit gegeten. Het 

is ook echt de bedoeling dat de kinderen dan fruit eten en geen (gezonde) 
koeken. Ook kunnen de kinderen dan iets drinken. Graag alle bekers en 

bakjes voorzien van naam. 
 

Meeneemmiddag of -ochtend 
Elke eerste vrijdagmiddag na de vakantie is het in alle groepen 4 

‘meeneemmiddag’. Dit wordt van tevoren aangekondigd bij de kinderen. 
Op andere dagen mogen de kinderen geen speelgoed, pennen, etuis etc. 

van thuis mee naar school nemen.  
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Post 
Op vrijdagmiddag krijgt de oudste van het gezin altijd de post van school 

mee naar huis. De nieuwsbrief komt per e-mail. 

Informatie voor ouders/verzorgers 
✓ Na schooltijd kunt u altijd even binnenlopen wanneer u iets wilt 

mededelen of vragen. Wilt u een gesprek met de leerkracht dan 
graag even een afspraak maken. 

✓ Op 30 augustus vindt de informatieavond plaats. Drie keer per 

jaar vindt er een 10-minutengesprek plaats. De eerste ronde zijn 
kennismakingsgesprekken en die zijn dit schooljaar op dinsdag 4 

september 2018 en donderdag 13 oktober 2018. De 2e en 3e 
ronde gesprekken zijn op donderdag 31 januari 2019 en dinsdag 5 

februari 2019 en dinsdag juni 2019 en donderdag 27 juni 2019. 
Voor ronde 2 en ronde 3 gaat er een rapport mee naar huis, 

rapport 1 op vrijdag 25 januari en rapport 2 op vrijdag 21 juni. 
✓ Daarnaast kunt u op school de schriften inkijken op woensdag 7 

november 2018 en op woensdag 27 maart 2019. U bent dan 
welkom in de klas van 12.15 tot 12.30 uur.   

 
Toetsing 

De rapporten worden gebaseerd op toetsen die behoren bij de 
verschillende methodes. Deze toetsen worden beoordeeld met behulp van 

een 80% norm. Dit betekent dat kinderen 80% van de opgaven correct 

moeten maken om een voldoende te scoren.  
 

Methode-onafhankelijke toetsen 
Twee keer per jaar worden er toetsen van het leerlingvolgsysteem 

afgenomen. (CITO). Dit zal zijn in januari en mei/juni. De onderdelen 
lezen (AVI en DMT), woordenschat, spelling en rekenen-wiskunde worden 

afgenomen. Een overzicht van de resultaten vindt u in het ouderportaal 
Parnassys en als bijlage terug in het rapport.  

 
In de groepen 

Voor de groepen 4 starten we de ochtend met de ontvangst en in de 
middag met stillezen. De kinderen mogen na de 1e bel om 8.35 en 13.05 

uur naar binnen. De 2e bel gaat om 8.40 en 13.10, dan moeten alle 
kinderen naar boven. Om 8.45 en om 13.15 uur sluiten de deuren van de 

klassen en moeten alle kinderen binnen zijn.  

Het is de bedoeling dat de kinderen zo snel mogelijk zonder hun ouders 
(of begeleiders) naar de eigen lokalen komen. Gedurende de eerste twee  

schoolweken kunt u natuurlijk even komen kijken in de klas van uw kind. 
We willen iedereen vragen om na deze weken alle kinderen zelf naar de 

klassen te laten lopen. Dit is nodig om onnodige drukte op de trappen en 
de gangen te voorkomen. Groep 4JM bevindt zich op de begane grond en 

groep 4PS, 4JS en 4S bevinden zich op de eerste verdieping.  
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Zelfstandig werken in groep 4 
De instructie wordt zelfstandig verwerkt. Hierbij maken we gebruik van 

het planbord. Daar staan taken op die af moeten en keuzetaken. Tijdens 

het zelfstandig werken kan de leerkracht zijn/haar aandacht geven aan 
die kinderen die extra of andere instructie nodig hebben. Dit gebeurt dan 

aan de instructietafel of aan hun eigen tafel. 
De leerlingen werken regelmatig met educatieve software van Alles Telt 

(onze rekenmethode) of Ambrasoft tijdens het zelfstandig werken. 
 

Remedial Teaching (RT) 

Kinderen die moeite hebben met leren lezen en/of rekenen kunnen in 

aanmerking komen voor extra ondersteuning door onze remedial teacher 
(RT-er) juf Claudette Kops. Juf Claudette is werkzaam op dinsdagochtend, 

woensdag, donderdag en vrijdagochtend. De kinderen krijgen in haar 
lokaaltje enkele keren per week in een klein groepje extra instructie en/of 

begeleide inoefening 
 

Ziekmelding 
Als uw kind ziek is, wilt u dat dan melden vóór aanvang van de 

schooltijden via de app of het telefoonnummer 076-5226531. 
 

Vervoer naar school 
Alleen leerlingen die buiten het gebied wonen dat begrensd wordt door de 

Ginnekenweg, de Franklin Rooseveltlaan, de Van Riebeecklaan en de 
singels mogen op de fiets naar school komen. Alle fietsen moeten op het 

schoolplein worden weggezet in de daarvoor bestemde rekken. Op de 

oprijlaan en op het schoolplein mag niet worden gefietst. 
Ook raden wij u af de kinderen met de auto naar school te brengen in 

verband met de beperkte parkeercapaciteit en ter bevordering van een 
veilige verkeerssituatie rond de school. 

 

Leerstof 
 

Tijdens een schoolweek werken we aan de vakgebieden: 
 

Nederlandse taal, rekenen en wiskunde, zintuiglijke/lichamelijke oefening, 
kennisgebieden, sociale redzaamheid, bevordering gezond gedrag, 

expressie en godsdienst/levensbeschouwing. 
 

Muziek 
Het vak muziek wordt gegeven door Jan-Willem van der Sande, die aan 

onze school verbonden is als vakleraar. In zijn muzieklessen worden 
aspecten behandeld als: stemvorming, bewegen op muziek, kennis van en 

spelen op muziekinstrumenten, muziek beluisteren, componeren, 
improviseren, vorm (ook in samenhang met andere kunstvormen) en 

notatie. Ook komen natuurlijk allerlei actuele muziekonderwerpen aan 
bod. De bedoeling van de muzieklessen is om bij kinderen belangstelling 

te bevorderen voor de verschillende onderdelen van muziek. Zowel kennis 
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van muziek als ontwikkeling van creativiteit en sociale vaardigheden in en 
door middel van muziek worden nagestreefd. 

 

Taal en spelling 

In groep 4 starten we met de methode van Taal actief voor taal en 
spelling.  

Het taalprogramma van Taal actief onderscheidt vier leerstofdomeinen: 

woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven.  
Het hoofddoel van Taal actief spelling is dat de kinderen op een 

strategische wijze de woorden correct kunnen schrijven.  
Binnen de methode werken de kinderen op hun eigen niveau doormiddel 

van differentiatie.  
Taal actief neemt kinderen serieus en informeert ze over wat ze leren. In 

elke les is een instructiekader ofwel ‘instapkaart’ afgebeeld. De 
instapkaart geeft een duidelijke doelbeschrijving (‘Dit ga je leren’) en een 

uitleg in begrijpelijke taal (‘Dit moet je weten’). Elke les start dus met een 
scherpe blik op het lesdoel. En elke les eindigt met dezelfde scherpe blik: 

het terugkijken op het lesdoel, de ‘reflectie’. Dit gebeurt in de 
uitstapkaart.  

 
Lezen 

Estafette is dé doorgaande leerlijn vanuit Schatkist en Veilig leren lezen. 

De methode leert kinderen van groep 4 tot en met 8 een goede technische 
leesvaardigheid: van correct naar vlot en vloeiend lezen. Voor elk kind 

leesonderwijs op maat! Leestechniek staat voorop, mét ruime aandacht 
voor leesplezier en -bevordering. Estafette bevordert de zelfstandigheid 

van leerlingen en ondersteunt de leerkracht optimaal. 
 

Didactiek 
Leren lezen is een belangrijk hoofdstuk in het leven van kinderen. Hoe 

beter zij leren lezen, hoe rijker de wereld die voor hen opengaat. Logisch 
dat leren lezen een van de hoofddoelen van het basisonderwijs is. Sterker 

nog: een goede leesvaardigheid is een basisvoorwaarde voor het leven. 
Dat maakt de keuze voor een leesmethode ook zo belangrijk.  

 
Wij adviseren u om dagelijks samen met uw kind 10 tot 15 minuten te 

lezen. Dit kan in de vorm van voorlezen, samen hardop lezen, stillezen, 

om de beurt een stukje lezen, of door uw kind een verhaal voor te laten 

lezen.  

Schrijven 
Voor het schrijven gebruiken we de nieuwe versie van de methode 

Pennenstreken. Deze methode sluit aan bij Veilig Leren Lezen van groep 
3. De kinderen leren in groep 4 de hoofdletters schrijven. Daarnaast 

besteden we aandacht aan een correcte schrijfhouding en de juiste 
pengreep. 
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Rekenen en wiskunde  
 Onze rekenmethode is Alles Telt. De methode bestaat uit twee boeken 

van ieder drie blokken van zes weken. Iedere lesweek bestaat uit vijf 

lessen. In twee lessen wordt instructie gegeven en in twee lessen wordt 
de leerstof verwerkt. De vijfde les is voor herhaling. Na vijf lesweken volgt 

er een toetsweek.  
De volgende leerlijnen worden in groep 4 voortgezet, respectievelijk 

geïntroduceerd: getalrelaties en getalbegrip, basisvaardigheden optellen 
en aftrekken, basisvaardigheden vermenigvuldigen, basisvaardigheden 

delen, lengte en omtrek, gewicht, inhoud/volume, meetkunde, geld, tijd, 
verhoudingen, tabellen en grafieken. 

 

Verkeer 

We werken met de methode Wegwijs. Wegwijs bestaat voor alle 

jaargroepen uit dezelfde vijf hoofdthema's: School en verkeer, Weer en 

verkeer, Beroepen en verkeer, De buurt en verkeer en Reizen en 
verkeer. Het programma voor groep 4 bestaat uit vier lessen per thema. 

In een thema wordt eerst de theorie op een eenvoudige manier 
aangeboden, waarna een speelse verwerking in de klas volgt. Ook 

worden er praktijklessen gegeven op het schoolplein.  

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling 
Een goede sfeer in de klas is van wezenlijk belang. Daar zal het hele jaar 

aandacht aan besteed worden. Dit doen we door middel van de 
Kanjertraining waarin de sociaal-emotionele ontwikkeling centraal staat. 

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden 
(preventief) of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks curatief wordt 

gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de 
lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met 

elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. Subdoelen 
zijn: 

• bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas 

• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen 

• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën 

in conflicten 

• bewustwording van eigenheid bij leerlingen: ik doe mij niet anders 

voor dan ik werkelijk ben 

 

De eerste 6 weken werken we met de gehele school aan “de gouden 

weken”. De vorming van de groep staat hierin centraal. D.m.v. van 

energizers en spelletjes leren de kinderen elkaar, de leerkrachten en de 

regels kennen.  

 

Bewegingsonderwijs 
We werken met de methode Planmatig Bewegingsonderwijs. Naast 

gerichte oefeningen in het aanleren van vaardigheden als springen, lopen, 

zwaaien, duikelen en klimmen, komen ook spellessen voor waarbij bal- en 
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vaardigheidsspelen aangeleerd worden. Vanaf dit schooljaar zullen de 
kinderen één keer in de week les krijgen van een sportleraar.  

 

Wereldoriëntatie 
Wereldoriëntatie komt in groep 4 aan bod aan de hand van thema’s. Vijf 

thema’s worden schoolbreed aangeboden en daarnaast zullen we 
aansluiten bij thema’s die leven, zoals sinterklaas en kerst. 

 
Catechese 

Er wordt gewerkt met projecten. Het zwaartepunt ligt rondom Kerstmis en 
Pasen. 

 
Contact 

 
Heeft u nog vragen, kom dan na schooltijd gerust even naar de leerkracht 

van uw kind toe. Of neem contact met hem/haar op via de e-mail 
(voornaam.achternaam@inos.nl). Wij vinden het prettig als de e-mail 

vooral gebruikt wordt voor korte mededelingen over bijvoorbeeld (tand) 

artsbezoek (ruim van tevoren aangegeven) of om een afspraak te 
plannen. Voor inhoudelijke vragen over uw kind maken wij liever een 

persoonlijke afspraak na schooltijd. Wij streven ernaar e-mail binnen drie 
werkdagen te beantwoorden.  

 
Met vriendelijke groeten, 

 
De leerkrachten van de groepen 4 

 

 

mailto:voornaam.achternaam@inos.nl

